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Privatiseringen hotar likvärdigheten i skolan
• Hur drabbas undervisning och likvärdighet av privatiseringen?
• Vilka tendenser visar sig i New Public Management som hotar målet en skola för
alla?

• Vilka politiska beslut måste tas för att främja utvecklingen mot en likvärdig skola?
Inger Eriksson, professor vid lärarutbildningen med bl.a. fokus på
undervisningsutvecklande forskning
Sten Svensson, debattör på skolområdet och fd redaktör för Lärarnas tidning
Moderator: Carl Tham, samhällsdebattör och fd utbildningsminister (s)

Tisdag den 3 oktober kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41
Arrangörer: Gemensam Välfärd, Nätverket för en likvärdig skola, ABF Stockholm

Var ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd ?
Vi lever i en kapitalistisk ekonomi där maximal vinst är den styrande principen. Under 30 år
har det offentliga åtagandet alltmer tagits över av privata intressen. Konsekvenser av denna
utveckling redovisas av Per Molander i rapporten ”Dags för omprövning – en ESO-rapport
om styrning av offentlig verksamhet”.
•
•
•

Varför det är viktigt att försvara den offentliga sektorns särart.
Var gränsen mellan det offentliga och privata åtagandet bör ligga.
Hur det offentliga kan återta och utveckla verksamheten där privat utförande är
olämpligt.

Per Molander, författare och tidigare generaldirektör: Dags för omprövning av den
offentliga styrningen
Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi: Problemet är aktiebolagens närvaro
Björn Elmbrant, journalist och författare: Dags för debatt om marknadsfiaskona
Moderator: Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys

Onsdag 1 november kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41
Arrangörer: Gemensam Välfärd, Katalys och ABF Stockholm

Filmer från mötena om Vad ska vi använda våra gemensamma resurser till?
finns nu på Youtube
Det första mötet den 30 augusti; ett samtal mellan Gunnar Rundgren, ekologisk odlare och
jordbruksutvecklingskonsult och Björn Elmbrant, journalist och författare.
https://www.youtube.com/watch?v=rNqo6B6TVa8

Det andra mötet den 6 september; ett samtal mellan Marta Szebehely, äldreforskare och
professor i socialt arbete och Stefan de Vylder, nationalekonom och författare.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLtlBExKd44
Jan Wiklund var moderator.

”Skydda det offentliga från affärsmän som Trump”
Erfarenheter från affärslivet innebär inte att man automatiskt blir en bra myndighetschef.
Fallet Donald Trump illustrerar varför näringslivets ideal inte kan vara vägledande vid
styrningen av offentliga sektorn. Det är dags att återupprätta ämbetsmannaskapet, skriver
Hans Hasselbladh och Mikael Holmqvist, professorer i Företagsekonomi
http://www.dn.se/debatt/skydda-det-offentliga-fran-affarsman-som-trump/

”Välfärdens proffs måste ges större frihet i arbetet”
Styrmodellerna som kallas New Public Management har skapat en stor administrativ börda i
många verksamheter, men inte nödvändigtvis högre kvalitet. Det skriver ministrarna Annika
Strandhäll och Ardalan Shekarabi.
https://www.svd.se/valfardens-proffs-maste-ges-storre-frihet-i-arbetet

”Låt vanligt folk få skörda en större del av välståndet”
I dagarna träffas regeringen på Harpsund för att diskutera höstens budget. Från LO:s sida
hoppas vi på en budget med rejäla reformer som tar itu med de stora utmaningar vårt land
står inför. Reformer som på allvar bryter den ökande ojämlikheten, skriver LO:s ledning.
http://www.dn.se/debatt/lat-vanligt-folk-fa-skorda-en-storre-del-av-valstandet/

Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård SOU 2017:48
SBU har utrett förutsättningarna för en lärande hälso- och sjukvård. Syftet med uppdraget
har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är
kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen
konstaterar att oönskade skillnader över landet kvarstår och att viss del av vården behöver
en mer centraliserad struktur. Utredningen lämnar förslag som bedöms realistiska att
genomföra i närtid.
SOU_2017_48_Kunskapsbaserad och jämlik vård-Förutsättningar för en lärande hälso- och
sjukvård (pdf 4 MB)

”Så fixar vi primärvården”
Såväl nationella som lokala politiker anser att primärvården ska vara basen i sjukvården, och
föreslår att vårdgarantin kortas. Men det räcker inte. Först måste två grundläggande och
sammankopplade problem lösas: bristen på distriktsläkare och bristen på ekonomiska
resurser. Margareta Hellgren m fl specialister i allmänmedicin
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakare-sa-fixar-vi-primarvarden-18615

”Framtidens vård kräver en fast läkarkontakt”
Ett av de stora problemen inom svensk hälso- och sjukvård är bristen på kontinuitet. Många
av dagens problem skulle kunna lösas med en fast läkarkontakt och vårdteam som utgår från
patientens behov. – Heidi Stensmyren, ordf i Sveriges läkarförbund, m fl
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/framtidens-vard-kraver-en-fast-lakarkontakt-18535

”Vinstjakt i skolan ska bort – inte valfriheten”
Sverige är extremt som tillåter oreglerat vinstuttag. Lena Hellgren, ordförande riksdagens
utbildningsutskott (S)
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/LKVb1/vinstjakt-i-skolan-ska-bort--inte-valfriheten

”Vinstjakt i skolan gör våra elever sämre”

Unga får inte kunskaper som krävs för högre studier. Elva lärare.
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/02by0/vinstjakt-i-skolan-gor-vara-elever-samre

”Skolkommissionens förslag rår inte på ojämlikheten”
Rådande regelverk leder allt längre bort från en bra skola för alla. Skolpengssystemet, den
fria etableringsrätten för enskilda skolor och rätten att bedriva skolor i vinstsyfte har
tillsammans med skolvalet skapat mekanismer som gjort skolan allt mer olikvärdig och
sorterad. Skolkommissionen föreslår otillräckliga förbättringar av dessa regelverk. Skriver
Nätverket för en likvärdig skola.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolkommissionens-forslag-rar-inte-paojamlikheten-18333

