
Gemensam Välfärds Nyhetsbrev   

Nr 3 2016 april       

  

Seminarium om ESO- rapport om sjukförsäkring - 27 april 

Diskussion med författarna till den nya rapporten från  Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi (ESO 2016:2) med förslag om förändringar i sjukförsäkringssystemet. 

  

Programbladet bifogas. 

  
Skolans inre utveckling 27 april, kl 18.00 ABF-huset 

  
Vilka förutsättningar krävs för att lärare och rektorer ska bli mer delaktiga i och ägare av 
såväl problemformuleringar som utveckling av lösningar? Jan Åke Fält, gymnasielärare i 
matematik och samhällskunskap, Värmdö gymnasium: ”Lärarprofessionen på riktigt-detta 
krävs”. Johanna Stjernlöf, utvecklingsledare Ekerö kommun: ”Skolans och undervisningens 
utveckling-bortom lärarlyft och statsbidrag”. 
  
Mötet är en del av en seminarieserie om skolan och dess villkor som GV´s Skolgrupp 
anordnar i samarbete med Nätverket för en likvärdig skola och Skola och Samhälle. 
  

  

Hur kan en effektiv och jämlik vård utformas? – 10 maj 

Den uppmärksammade utredningen En effektiv vård presenteras av utredaren Göran 
Stiernstedt och diskuteras sedan av företrädare för vården. 

Programbladet  bifogas 

  

Carema Memorial Day 

Gemensam Välfärd i Stockholm arrangerade den 22 februari för fjärde året Carema 
Memorial Day, för att belysa utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn och den 
verksamhet som bedrivs av vinstdrivande aktörer. 
 
Regeringen har tillsatt en Välfärdsutredning för att pröva hur den offentliga finansieringen av 
privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Ilmar Reepalu, regeringens utredare, 
informerade om utredningen. Kommentarer följde sedan från Ulla Andersson, 
ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet,  Torbjörn Dalin, utredare på Kommunal 
och Kent Werne, journalist och författare. 

Kent Werne tilldelades också Gemensam Välfärds Caremapris för sitt oförtröttliga arbete 
med att avslöja systemfel och girighet inom välfärdssektorn. 

http://eso.expertgrupp.se/
http://eso.expertgrupp.se/


Seminariet filmades och här är en länk till filmen. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQTjXPBftic 

DN-debatt om narkotikarelaterade dödsfall 

I DN har pågått en debatt om narkotikarelaterade dödsfall. Tre forskare, bl a Anna Fugelstad 
medlem i Gemensam Välfärd vårdnätverk har kritiserat Socialstyrelsen för att ”mörka” en 
faktisk ökning av narkotikarelaterade dödsfall. Socialstyrelsen har replikerat där man 
vidhåller sina ståndpunkter. En slutreplik har sedan skrivits av forskarna.  

http://www.dn.se/debatt/faktisk-okning-av-antalet-narkotikadodsfall-morkas/ 

http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-kommer-att-forbattra-dodsfallsstatistiken/ 

http://www.dn.se/debatt/repliker/ifragasattande-utan-saklig-grund/ 

Gemensam Välfärd arrangerade våren 2015 ett seminarium om Missbruksvårdens kris – 
medikalisering och marknadsstyrning skördar människoliv där också narkotikarelaterade 
dödsfall behandlades. Seminariet resulterade i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift. 
Flera artiklarna där handlar om narkotikarelaterade dödsfall och om medikaliseringen av 
vården. – Här är länken till temanumret: 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt 

Seminariet filmades och hittas på Gemensam Välfärd 
hemsidahttp://gemensamvalfard.se/filmer/ 

  

”Global ekonomi. Varför blev rika länder rika och varför förblir fattiga länder 
fattiga?” 

Ekonomen Erik S. Reinert presenterade vid ett seminarium arrangerat av Arena den 12 
april sin till svenska nu översatta bok Global ekonomi. Varför blev rika länder rika och varför 
förblir fattiga länder fattiga? Den handlar om ekonomisk utveckling i dagens globala värld 
och visar hur rika länder utvecklades genom en kombination av statlig intervention, 
protektionism och strategiska investeringar – snarare än genom frihandel. Författaren 
samtalade med  Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet och Lars Magnusson, 
professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet. 

Jan Wiklund som är aktiv i Gemensam Välfärd har översatt boken. Han har skrivit ett 
refererat från seminariet som du hittar här: 

https://gemensam.wordpress.com/2016/04/13/har-vi-natt-brytpunkten/ 

Länk till ett säljblad för boken hittar du Gemensam Välfärds hemsida 

http://gemensamvalfard.se/ 
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Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt 

Politiker på nationell och internationell nivå måste inse att det krävs samarbete i stället för 

konkurrens och ett skarpt regelverk som kan sticka hål på skattesmitarindustrins varböld, 

skriver tre representanter för nätverket Tax Haven Free. 

         Carina Nilsson, (S) kommunalråd Malmö 

         Bertil Dahl,  (V) kommunalråd i Kalmar 

         Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd 

         Dagens samhälle 20.4-16 
         http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriminalisera-tjaenster-vars-syfte-aer-

skatteflykt-24360 

 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriminalisera-tjaenster-vars-syfte-aer-skatteflykt-24360
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kriminalisera-tjaenster-vars-syfte-aer-skatteflykt-24360

