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Gemensam Välfärds remissvar på Välfärdsutredningen 

Gemensam Välfärd delar utredningens beskrivning av vinstintressets negativa konsekvenser 

på välfärden. Vi instämmer också i att det är felaktigt att fem miljarder kronor av 

medborgarnas skattepengar idag försvinner från välfärden. Gemensam Välfärds principiella 

ståndpunkt är att vinstdrivande företag inte hör hemma i välfärden och beklagar därför att 

utredningen endast föreslår en begränsning av vinstuttaget. Vi är också kritiska till att 

utredningen fick tilläggsdirektiv att inte utreda konsekvenserna av Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) inom primärvården. Däremot välkomnar vi utredningens förslag att 

det i både LOV och LOU kan skapas möjligheter att ge företräde för icke vinstdrivna 

utförare. 

http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2017/02/Remissvar-på-välfärdsutr-20.2-

17.pdf 

  

5 vilda lögner om välfärdsvinsterna 

Kent Werne faktagranskar välfärdsindustrins kampanj mot vinstbegränsning. 

http://www.etc.se/inrikes/5-vilda-logner-om-valfardsvinsterna 

  

Det operativa kapitalet 

Välfärdsutredningen föreslår en vinstbegränsning på avkastningen på det sk operativa 

kapitalet. Det är ett genomtänkt förslag för att minska vinstdriften inom den offentliga 

välfärden. Mycket återstår, men utredningens förslag är ett steg i rätt riktning – vilket också 

näringslivets reaktion visar. 

Ett inlägg av Peter Lorentzon om välfärdsutredningen 

http://gemensamvalfard.se/ 

  

Morgondagens primärvård – några strategiska förslag 

Den svenska sjukvården är på många sätt i kris. En del av krisen beror på den 

underdimensionerade primärvården. Gemensam Välfärd har tagit fram en skrift som 

kortfattat beskriver bakgrunden till dagens förhållanden och ger förslag till strategiska 



förändringar inför morgondagens primärvård. Den är inte ett detaljerat primärvårdsprogram 

utan belyser främst några övergripande styr- och strukturfrågor som behöver diskuteras. 

http://gemensamvalfard.se/ 

  

Om privatiseringen av psykiatrin 

En artikel om privatisering av psykiatrin och en annan om hur stor del av psykiatrin som är 

privatiserad i de olika landstingen. 

  

http://www.etc.se/inrikes/psykiatrin-tas-over-av-foretag 

  

http://www.etc.se/inrikes/psykiatrin-tas-over-av-foretag?sida=2 

  

Läkaresällskapet: Hög tid att göra upp med NPM 

Vi måste vända den utveckling vi sett i vården de senaste decennierna. Läkaresällskapet 

kraftsamlar nu kring tre områden. Men det krävs också politiskt ledarskap för att göra upp 

med NPM och skapa en styrkultur som utgår från tillit, personligt ansvar och individuella 

möten, skriver Stefan Lindgren och Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapet. 

https://www.svd.se/lakaresallskapet-hog-tid-att-gora-upp-med-npm/om/debatten-om-

new-public-management 

  

Tillitsdelegationen 

Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen som ska arbete för en mer 

tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Den ska genom analyser och försöksverksamheter 

komma med förslag till hur styrningen kan utvecklas. Verksamheten presenteras på 

delegationens hemsida där också en artikel om det aktuella arbetet finns. Gemensam 

Välfärd representeras genom Per Anders Flordal i delegationens referensgrupp. 

http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/ 

http://tillitsdelegationen.se/aktuellt/en-unik-satsning-i-svensk-forvaltning/ 

  

Öppna alla vårdplatser nu! Manifestation 14 mars 

Ett nytt nätverk för att bekämpa krisen i vården är under bildande. Ett upprop ska tas fram 

och deras första manifestation är vid landstingsfullmäktiges möte (Stockholms läns 

landsting) den 14 mars utanför landstingshuset kl 17.30-19.00. Det samlande budskapet är 

Öppna alla vårdplatser nu! 



Se information om eventet på https://www.facebook.com/events/1746856675627878/ 

  

Gemensam Välfärds möten under våren 

18 april: Det årliga Caremamötet med bl a Yngve Gustafson, omsorgsforskare och Mikael 

Nyberg, journalist och författare. 

9 maj: Medikaliseringen av psykiatrin 

16 maj: Medikaliseringen av missbruksvården. 

Mötena äger rum på ABF kl 18.00. Mer information kommer senare. 

  

 


