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Gemensam Välfärds remissvar på utredningen Effektiv vård
http://gemensamvalfard.se/

Artikel ur Dagens Medicin om inkomna remissvar på utredningen Effektiv
vård
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/01/behovet-av-att-forandra-varden-syns-iremissvar/?utm_campaign=DagensMedicinAllm%c3%a4nmedicin_160602_%e2%80%93%20Ivo%3a%20Paradigmskifte%20m%c3%a5ste
%20g%c3%b6ras%20f%c3%b6rsiktigt&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId
=12302b1d06504628860917ccce957968&elq=218ea2791f3b4855bf5850461a962771&elqai
d=524&elqat=1&elqCampaignId=133

Remissvaren från pensionärsorganisationerna PRO resp SPF på
utredningen Effektiv vård
http://www.pro.se/Global/PRO%20riksorganisationen/Vård-ochomsorg/Fakta/SammanfattningavSOU20162.pdf

http://www.spfpension.se/newsShow.asp?nodeid=219398

Så har alliansens politik drabbat SLL:s ekonomi
Den moderatledda alliansen har styrt Stockholms läns landsting i nästan tio år. Dålig
kostnadskontroll och felprioriteringar har skapat ett läge där landstinget inte längre har råd
att göra de investeringar som den växande Stockholmsregionen behöver.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-har-alliansens-politik-drabbat-slls-ekonomi-25026

Gemensam Välfärds remissvar på remissen från Äldreförvaltningen i
Stockholm stad; Rapport om utveckling av hemtjänst
http://gemensamvalfard.se/

Lär av Danmarks äldreomsorg
I Sverige är det brist på utbildad personal inom äldreomsorgen. I framtiden kommer bristen
bli än större. I Danmark finns ingen sådan brist. Varför?
https://gemensam.wordpress.com/

Global ekonomi. Samtal mellan Erik Reinert och Stefan de Vylder den 14
september kl 18.00 på ABF

Första presentationen av Erik Reinerts Global ekonomi på Arena den 12 april blev en succé –
dubbelt så mycket folk som beräknat, hälften kom inte in. För en rapport från mötet, se
https://gemensam.wordpress.com/2016/04/13/har-vi-natt-brytpunkten/

Skandinavisk välfärdskonferens 14-15 november i Oslo
For Velferdsstaten i Norge arrangerar den 14-15 november en välfärdskonferens i Oslo. Den
stöds av organisationer i Danmark och Sverige, bl a Gemensam Välfärd. Så här presenteras
konferensen:
Välfärdsstat, arbetsvillkor och folkstyre är under press. Välfärdsprofitörer med nordiska
rötter får allt större ekonomisk och politisk makt. Samhällets välfärd slussas ut till privat
profit framför att gå till verksamheterna. Marknadiseringen av offentlig sektor genom sk
New Public Management har gjort förvaltningarna allt mindre förmögna att styra
samhällsutvecklingen i enlighet med målen. Arbetsmiljö, kollektivavtal och
medbestämmande ersätts av toppstyrd ledning, lönsamhetsmål, rädsla och social dumpning.
Till Skandinavisk Välfärdskonferens kommer gäster, inledare och paneldeltagare främst från
Danmark, Sverige och Norge - men också några inledare från den globala arenan. Vi skall
dela erfarenheter och kunskap, ställa frågor och finna svar. Först och främst skall vi
synliggöra de goda alternativen för framtidens politik.
Programmet finns länkat på http://www.velferdsstaten.no/
Konferensen är öppen för alla. Konferensavgiften är 1 500 Nokronor vilket inkluderar själva
konferensen och lunch två dagar. Anmälningsblankett är länkat i programmet.

Jämlikhet har försvunnit från partiernas program
Jämlikhet i betydelsen social och ekonomisk utjämning har kraftigt tonats ned i flera partiers
program. Det har ersatts av ett jämlikhetsbegrepp som tar sin utgångspunkt i enskilda
individer med betoning på lika möjligheter och chanser. Det skriver idéhistorikern och förre
V-politikern Per Sundgren.
http://www.dn.se/debatt/jamlikhet-har-forsvunnit-fran-partiernas-program/

Partierna och ojämlikheten
Här är rapporten som artikeln ovan utgår från.
http://www.katalys.org/rapporter/katalys-no-28

