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BESKRIVNING

Jag hade rtt! S inleder Tommy Ulmns sin bok Sverige: Frn vlfrdsstat till fattigland. Ulmns har jobbat som
kommunjurist under 35 r och har varit kommundirektr i tv kommuner. I brjan av 2000-talet var han
ordfrande fr moderaterna i Leksand och sitter minst sagt p en unik insikt i hur det byrkratiska Sverige har
sktts under landets i srklass smsta utvecklingsperiod, dvs. frn 1968 till idag.Den frsta utgvan av boken
gavs ut 1997, och Ulmns mlade i den upp ett ytterst negativt utvecklingsscenario ifall inte politiken
ndrades. Tyvrr hade han rtt i vad han lade fram, men istllet fr att bli lyssnad p behandlades han precis som s
mnga andra, och frtrycktes istllet fr ngon att diskutera med. I denna nya utgva av boken har frfattaren
uppdaterat den till idag, diskuterar utvecklingen som skett frn det att bokens frsta utgva publicerades, och
ven Sveriges mjliga framtid om ingen radikal frndring sker.Under 50 r har vrt lands politiker fattat beslut
som succesivt har trasat snder den nation som en gng ansetts som vrldens bsta. Insikten om sambandet
mellan orsak och verkan har lyst med sin frnvaro. desdigra beslut har kontinuerligt frstrt mngder av det
som vi ftt frn vra frfder.Nobelpristagaren i litteratur 1998, Jose Saramagos, sa i sitt tacktal i konserthuset i
Stockholm att 'Den generation som inte har en fast frankring i sitt lands historia, kultur och tradition har
ingen framtid'. Dagens unga politiker har ingen fast frankring i ngonting, och det r drfr som vi stndigt fr se
och hra vansinniga beslut frn riksdagen. De vet inte vad de ska besluta om och deras fantasibild av Sverige
stmmer snart inte p en enda punkt med verklighetens Sverige. Medborgarna knner inte igen det land som
politikerna beskriver, och folket str allt lngre frn dem som styr.Flj med i denna bok in i spelet bakom den
offentliga sektorns lyckta drrar och f en skrmmande inblick i hur verksamheten bedrivs.Medborgarna
brukar klaga ver att de inte frstr hur den offentliga sektorn fungerar, men det r ingenting mot vad de skulle
klaga om de frstod hur det faktiskt fungerar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Väder Väderprognoser Klimat- & Vädertjänster i Sverige | SMHI

Hur blir vädret idag? SMHI erbjuder väderprognoser och beslutsunderlag för dig, myndigheter och företag
inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Nyheter - DN.se

Ett allvarligt systemfel hos Arbetsförmedlingen har gjort att upp emot 70 000 beslut om indraget
aktivitetsstöd kan vara felaktiga, rapporterar SVT Nyheter.

Sverige.nu - Sverige.nu - Start

Text: J. Berg Musik: J. Berg Text. Sverige, Sverige älskade vän En tiger som skäms Jag vet hur det känns
När allvaret har blivit ett skämt När tystnaden skräms
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SVERIGE
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