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Gemensam Välfärds seminarium på Socialistiskt Forum lördag 25 november:

Systemskiftet i vården – effekter och alternativ
Ett omfattande systemskifte har skett av sjukvården i Sverige. Från en jämlik och
behovsbaserad sjukvård till en vinstdriven och ojämlik sjukvård. Privata företag får en allt
större del av ”marknaden”. Den offentligt drivna vården styrs alltmer av metoder hämtade
från privat verksamhet. Vilka konsekvenser får detta för vårdens kvalitet, för jämlikheten och
etiken i vården, för folkhälsa och för forskning och kunskapsutveckling. Det är nu viktigare än
någonsin att utveckla alternativ som leder till en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Göran Dahlgren, professor i folkhälso- och sjukvårdsfrågor
13.30-14.30 på ABF-huset Sveavägen 41

Är skolpengen ett bra sätt att finansiera skolan?
Metoden att finansiera svensk skola genom en skolpeng som följer med eleverna till de
skolor de väljer i kombination med etableringsrätt för vinstsyftande skolor har fått effekter
som nu kan avläsas i olika avseenden, bland annat möjligheterna att uppnå målet om
likvärdighet. Det medför också att skattepengar kan användas till vinstuttag i de företag som
driver friskolor i stället för att användas till att uppnå pedagogiska mål. Är skolpengen det
bästa sättet att finansiera svensk skola? Vilka alternativ finns?
Inledare:

Stefan de Vylder, nationalekonom
Svante Tideman, förste vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund.
Moderator:

Boel Vallgårda, Nätverket för en likvärdig skola.
12.15-13.15 på ABF-huset Sveavägen 41

Länk till Socialistiskt Forum
http://abfstockholm.se/event/2017/11/socforum2017/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365

Film på Youtube om Systemskiftet!
Var ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd? Det var rubriken för ett mycket
välbesökt – mer än fullsatt lokal, 170 personer - seminarium på ABF den 1 november.
Arrangörer var Gemensam Välfärd, Katalys och ABF. Det var en uppgörelse med mer än 30 år
av privatisering och kommersialisering av offentlig verksamhet. Per Molander beskrev
konsekvenserna av denna utveckling utifrån sin rapport Dags för omprövning -en ESOrapport om styrning av offentlig verksamhet. Anne-Marie Pålsson redogjorde elegant för
varför ”associationsformen” aktiebolag inte ska användas i den offentliga välfärden. Björn
Elmbrant diskuterade varför det är så tyst om det systemskifte som Per Molander skildrar i
sin bok. Daniel Suhonen ledde mötet. – Seminariet filmades och finns på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=9hR2bcXiRcM

Politiker duckar för frågan om prioriteringar i vården
Resursfördelningen i vården ska styras utifrån den etiska plattformen och riksdagens
beslutade prioriteringsprinciper. Genom att ta ett samlat grepp kan en likvärdig vård efter
behov säkras i tider av ekonomisk knapphet, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/politiker-duckar-fragan-om-prioriteringar-i-varden19309

Visst var somligt bättre förr!
En intressant jämförande studie av Töres Theorell om hur det var i sjukvården förr jämfört
med idag. Artikeln finns i SFAMs tidning AllmänMedicin. Den går inte att komma till direkt
utan man får skrolla sig ner i tidningen, till sidan 34. Där finns den.
http://res.cloudinary.com/sfam/image/upload/v1508390468/tidskriften/mpv8nxqetlousyqz
bqxa.pdf

”Agera mot dem som förmedlar skatteparadis”
Moralfrågor och pajkastning har präglat debatten om den så kallade paradisläckan. Men nu
krävs skärpta lagar mot skatte¬paradis¬industrin och att vi tar itu med förmedlarna, skriver
Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt.
https://www.svd.se/agera-mot-dem-som-formedlar-skatteparadisen

Så vill näringslivet stärka välfärdens kvalitet
Oannonserade inspektioner oftare, tydliga mätbara krav och användarvänliga sajter
där kvaliteten inom skola, vård och omsorg kan jämföras. Det är några av Svenskt Näringslivs
förslag för stärkt kvalitet i välfärden. Det är vägen framåt – inte vinststopp!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-vill-naringslivet-starka-valfardens-kvalitet-19485

”Aggressiv skatteplanering riskerar att rasera välfärden”
Debatten om Paradisläckan har fått fel fokus. Det viktiga är att den synliggör hur bolags
kostnader placeras i högskatteländer och vinster i skatteparadis. Denna aggressiva
skatteplanering ökar och inkluderar allt fler verksamhetskategorier. Får vi inte stopp, kan vi
få betala priset genom en raserad välfärd, skriver skatteflyktsexperten Torsten Fensby.
https://www.dn.se/debatt/aggressiv-skatteplanering-riskerar-att-rasera-valfarden/

Östling och kejsaren av Mar-a-Lago förenas i oviljan att betala skatt
Bland de rikaste – i såväl USA som Svenskt Näringsliv - sprids en slafsig ”Whats in it for me?”attityd. För att bekämpa den måste vi använda demokratins verktyg: högre skatter för de
rika, stängda skatteparadis och en utbyggd välfärdsstat. Daniel Suhonen
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/ostling-och-kejsaren-av-mar-lago-forenas-ioviljan-att-betala-skatt-19368

”Sverige ett skatteparadis för rika”
Det är gigantiska summor som den finansiella eliten och de stora bolagen inte bidrar med till
välfärden och samhällsbygget. Summor som skulle kunna göra att kvaliteten höjs i skolan

och att cancersjuka får vård i tid. Inlägg av Peter Emsheimer och Peter Lorentzon,
Gemensam Välfärd
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-ett-skatteparadis-rika-19388

Seminarium: Utmaningarna för äldreomsorgen
Sverige har i en internationell jämförelse en god äldreomsorg. Men brister finns. Antalet
platser i särskilt boende har minskat drastiskt trots stora behov. Fler personer erhåller
hemtjänst. De är sjukare och kräver mer omsorg men flexibilitet, kontinuitet och tid brister.
Anhöriga står för allt mer insatser. Personalens arbetsvillkor är pressade och hårt styrda.
Lönerna är låga och många orkar eller vill inte arbeta fram till pensionen. – Hur ska bristerna
åtgärdas? Vilka utmaningar står äldreomsorgen inför? Det blir fler friska men också fler sjuka
äldre. Många anställda går i pension de närmaste åren men det är svårt att få nya att börja
arbeta inom äldreomsorgen. Fler sjuka med komplicerade omvårdnadsbehov ställer krav på
ökad kompetens. Hur få resurser för att utveckla äldreomsorgen?
Samtal mellan

Marta Szebehely, äldreforskare och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet
Torun Boucher, ordförande i äldrenämnden i Stockholm stad
Onsdag den 31 januari 2018 kl 18.00 i ABF-huset Sveavägen 41
Arrangörer:
Gemensam Välfärd och ABF

