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Stödgala för en vinstbefriad välfärd  

Välfärden är vår. Vi betalar skatt för att få en trygg och rättvis välfärd. Men under senare år 
har alltfler vinstdrivna företag etablerat sig inom skola, vård och omsorg. Skatterna 
försvinner till vinster. Sverige är det enda land där skatter kan gå till vinstdrivna skolor. SOM-
institutet vid Göteborgs universitet visar i sina årliga undersökningar att en majoritet av 
väljarna, inklusive alliansväljare, inte vill tillåta vinstutdelning i välfärden. Men en majoritet 
av partierna i riksdagen säger ja till vinster. Demokratin fungerar inte. Därför behövs en 
folkomröstning om  vinster i välfärden. 

Därför arrangerar Gemensam Välfärd en stödgala för en vinstbefriad välfärd den 12 mars. 

Hjälp till att sprida information om galan. På Gemensam Välfärds Facebook finns ett event 
som ni som har Facebook kan dela. https://m.facebook.com/groups/91739057499 

Affischen som bifogas det här mailet kan också användas.  
Onsdag den 14 februari  kl 18.00 samlas den som vill hjälpa till att sätta upp affischer för 
galan på entréplanet i ABF-huset. 

 

 Stödgala för en vinstbefriad välfärd 
med 
Ronny Eriksson, Staffan Hellstrand, En annan vård är möjlig, Anders Linder & 
Kerstin Wikström, Johan Rabaeus, Jojje Wadenius, Coste Apetrea, Kent 
Werne, m fl (med reservation för ändringar) 

Z-salen ABF-huset, Sveavägen 41 Måndag 12 mars 18.00  
 
arr. Gemensam Välfärd, medarr ABF, Fri entré 
 
 
Välfärdslobbyisterna har lyckats säkra vinsterna 

Det folkliga stödet för vinstuttag i välfärdssektorn är stabilt litet. Ändå är det 
parlamentariska stödet för samma privatisering stabilt stort, inte ens en vinstbegränsning 
samlar en riksdagsmajoritet. Stefan Svallfors och Anna Tyllström, Institutet för 
framtidsstudier, har undersökt hur det kan komma sig. 

https://m.facebook.com/groups/91739057499


https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/valfardslobbyisterna-har-lyckats-sakra-vinsterna-
20466 

 

”De rikaste fick 82 procent av förmögenhetsökningen 2017” 

DN 22/1. Den fattigaste halvan av världens befolkning fick ingen förmögenhetstillväxt alls 
under förra året. Samtidigt gick 82 procent av ökningen till den allra rikaste procenten i 
världen. Denna chockerande orättvisa måste få ett slut – nu behövs kraftfulla åtgärder. Vi 
måste i högre grad belöna arbete, inte rikedom, skriver Robert Höglund, Oxfam. 

https://www.dn.se/debatt/de-rikaste-fick-82-procent-av-formogenhetsokningen-2017/ 

 

Priset för nätläkarnas remissnurror blir högt  

Allmänläkarnas grindfunktion är på väg att sättas ur spel av nätläkarna, som skickar remisser 
direkt till specialister och sjukskriver utan att träffa patienten. Det är problem som 
inte kommer att lösas av en enhetlig patientavgift. Bengt Järhult och Christer Pettersson 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/priset-natlakarnas-remissnurror-blir-hogt-20604 

 

Finansministern föreslår statlig granskning av Nya Karolinska 

Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att Moderaterna inte tar ansvar för vad som 
hänt kring Nya Karolinska. Nu föreslår hon en statlig utredning. 
– Vi ser över möjligheterna från regeringens sida att tillsätta en granskning från central nivå, 
säger hon till DN. 

https://www.dn.se/sthlm/finansministern-foreslar-statlig-granskning-av-nya-karolinska/ 

 

Nej, skolorna försvann inte – trots vinststopp 

Stefan de Vylder; Här, i Chile, blev vinstförbudet en stor framgång i stället 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/L01v0x/nej-skolorna-forsvann-inte--trots-vinststopp 

 

Pensionssveket 
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I rapporten Pensionssveket, författad av utredaren Elisabeth Lindberg, belyser Katalys de 
största problemen med dagens pensionssystem och visar tvärtemot vad 
Pensionsmyndigheten hävdat i sina reklamkampanjer: det ordnar sig inte! I alla fall inte med 
dagens pensionssystem.  

https://www.katalys.org/publikation/katalys-no-36-pensionssveket/ 

 

Så ska SKL klara rekryteringsbehoven 

Kom arb 6.2-18 |Kommuner och landsting/regioner behöver rekrytera omkring 300 000 
personer de kommande tio åren, för att klara välfärden, enligt en rapport från SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting. Tar man hänsyn till alla väntade pensioneringar behövs ännu mer 
folk, medan effektivisering och mer tid på jobbet kan minska behovet.  

https://www.ka.se/sa-ska-skl-klara-rekryteringsbehoven 
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