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Gemensam Välfärd på Socialistiskt Forum den 26 november
Totalt ägde närmare 10 semiarier rum på Socialistiskt Forum. Gemensam Välfärd
arrangerade tre; ett om bostadspolitik tillsammans med vänsterpartiet, ett om missbruk och
medikalisering och ett om vinster i välfärden tillsammans med Katalys utifrån den utredning
om detta som just lagt sitt betänkande. Ett referat från detta seminarium finns på
https://gemensam.wordpress.com/2016/12/01/slutstriden-om-vinst-i-valfarden/
Där finns också länkar till olika artiklar och annat som handlar om vinster i välfärden, bl a till
Utredningen och till artikel och föreläsning av Ann Marie Pålsson.

Utredningen om vinster i välfärden
Utöver de länkar som finns att hämta i den ovanstående länken är här också en länk till Ilmar
Reepalus pp-bilder där han sammanfattar utredningen
presentation-presskonferens-161027-jl
Förslaget är ett vinststopp
Förslaget från Välfärdsutredningen är infernaliskt. Vinsttaket är utformat på ett sätt som gör
det till ett vinststopp. Det hade varit hederligare att föreslå ett totalt förbud för privata
välfärdsföretag, skriver Rune Andersson, Leif Östling, Dan Olofsson, Olof Stenhammar, Meg
Tivéus och Tomas Nicolin.
http://www.di.se/opinion/naringslivstoppar-forslaget-ar-ett-vinststopp/
Skolpengen viktigare än vinsterna
Debatten om vinster eller ej i skolan är för enkelspårig. Politiken riskerar att fastna i
symbolfrågor mellan höger och vänster i stället för att lösa de verkliga problemen. Ett
vinstförbud är inte lösningen på skolans problem. Det som behöver förändras är
skolpengssystemet
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolpengen-viktigare-aen-vinsterna-29645
Vinstmaximera leder fel i en reglerad välfärd
Vinst inom välfärden fungerar inte på en reglerad marknad där priset styrs av en tredje part.
Vinst styr även bort från de välfärdspolitiska målen. Därför måste vinst som drivkraft bort
från välfärden, skriver Kommunals ekonom Torbjörn Dalin.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/vinstmaximera-leder-fel-i-en-regleradv%C3%A4lf%C3%A4rd-1.3900642
Näringslivsorganisationer: Ett slag mot alla företag
Regeringens välfärdsutredning berör i förlängningen alla företag. Idén att reglera lönsamhet
och produktivitet är framdriven av en ytterkantspolitik. Nästa steg kan bli en vinstbegränsning
för andra företag som levererar till offentlig sektor, som byggföretag och it-bolag, varnar sju
näringslivsorganisationer.
http://www.di.se/opinion/naringslivsorganisationer-ett-slag-mot-alla-foretag/
Villy Bergström: Därför är idén om vinstdrivande företag i välfärden feltänkt
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/w2pwo/ni-ar-forblindade--av-att-maxa-vinsten

Om Nya Karolinska Sjukhuset
Artikel av Jan Halldin i Läkartidningen om NKS
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/12/Sjukhusbygget-som-riskerar-utlosaen-fordjupad-vardkris/
”NKS tar en risk med ny och oprövad styrmodell”
Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt prioriteras
utifrån medicinska behov. Men nu baserar NKS hela sin nya verksamhet på en otillräckligt
prövad styrmodell, skriver Stefan Lindgren och Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapet.
http://www.svd.se/nks-tar-en-risk-med-ny-och-oprovad-styrmodell/om/nya-karolinska

Morgondagens primärvård – ett aktionsprogram
Gemensam Välfärd deltog den 28 november i en hearing om primärvården arrangerad av
Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting. Avsikten var att Vänsterpartiet, utifrån att lyssna
till vad olika inbjudna organisationer anser var utmaningar och önskvärda reformer, skulle få
underlag till utveckla sin politik kring primärvården inför valet 2018.
Förutom Gemensam Välfärd deltog följande organisationer i hearingen: Läkarförbundet,
Vårdförbundet i Stockholm, Pensionärernas Riksorganisation, PRO, Svenska föreningen för
psykisk hälsa (Mind) och Vårdföretagarna.

Inför hearingen hade Gemensam Välfärds vårdgrupp i Stockholm tagit fram ett material
kallat Morgondagens primärvård – ett aktionsprogram. Det kan läsas på
Gemensam Välfärd hemsida http://gemensamvalfard.se/

Skandinavisk välfärdskonferens 2016

Välfärdsstat, arbetsvillkor och demokrati är under stark press. Med detta dramatiska
budskap inbjöd For Velferdsstaten i Norge till en Skandinavisk välfärdskonferens i Oslo 14-15
november 2016.
Välfärdsprofitörerna får allt större ekonomisk och politisk makt. Skattemedel går till vinster
istället för till välfärd. Den offentliga verksamheten blir till marknad genom New Public
Management. Arbetslivets villkor blir allt hårdare. – Hur är läget för välfärden och hur ser
motkrafterna ut? – Detta avhandlades under konferensens två dagar med inledare och
deltagare från Norge, Danmark och Sverige samt också från den internationella scenen. Från
Sverige deltog tre personer från Gemensam Välfärd.
Deras rapport från konferensen med dokumentation från de olika inledningarna finner du
här:
http://gemensamvalfard.se/
Där finns också Asbjörn Wahls, ledare för For Velferdsstaten, mycket fina avslutningstal vid
konferensen.
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