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Kampanj för en folkomröstning om vinster i välfärden
Gemensam Välfärd har startat en kampanj för en folkomröstning om vinster i välfärden! Argumenten

hittar du på ett upprop på Skiftet. Där kan du också skriva på uppropet och dela det till
vänner och bekanta.
https://www.mittskifte.org/petitions/folkomrostning-om-vinst-i-valfarden

Kampanjen startade med en stödgala för en vinsbefriad välfärd som blev mycket lyckad!
Fullsatt Z-sal i ABF-huset i Stockholm, 400 personer. Hög stämning med Ronny Eriksson,
Anders Linder m fl och Kent Werne och Gunilla Andersson argumenterade väl för att
välfärden måste vinstbefrias och en folkomröstning om vinster i välfärden genomföras.
Galan filmades och kommer att läggas ut på youtube inom kort. Länkarna kommer du att
hitta på Gemensam Välfärds hemsida http://www.gemensamvalfard.se Där hittar du också
uppgifter om hur du kan stödja verksamheten ekonomiskt.
Vill du vara aktiv i kampanjen, kom till ABF-huset på Sveavägen 41 kl 18.00 onsdag den 4
april.

”Kan Chile stoppa vinsterna, så kan Sverige”
Beslutet att släppa in vinstdrivande företag i välfärden är ett dyrköpt misstag, och det
är hög tid att riksdagen tar sitt ansvar och driver ut månglarna. Chile satte stopp för
vinstintresset i skolan 2016. Kan Chile så kan vi, skriver Gunilla Andersson,
Gemensam Välfärd, och professor Lars Pålsson Syll. SvD 10 mars 2018
https://www.svd.se/kan-chile-stoppa-vinsterna-sa-kan-sverige/om/naringsliv:debatt

Ibland är det svårt att läsa artiklar i SvD digitalt. Här kommer därför fortsättningen av
artikeln inklistrad.
Hotet om vinsttak är för närvarande det största problemet i välfärden. Det är i alla fall den
bild som förmedlas av de vinstdrivande välfärdskoncernerna. Academedia kallar vinsttaket
för "konfiskation".
SvD har anlitat revisionsbyrån Grant Thornton för att granska det förslag om
vinstbegränsningar i välfärden som regeringen och Vänsterpartiet vill införa inom skola och

omsorg och bedömningen är att det skulle vara "en total katastrof för aktiekursen om
förslaget blev lag". Revisionsbyrån har prövat att överföra de regler som regeringen föreslår
inom välfärden på företag som Volvo och H&M och kommit fram till att det skulle leda till att
vinsterna i stort sett skulle raderas ut.
Att det finns problem inom välfärden kan många idag skriva under på, men det är knappast
minskande vinstuttag som landets barn, sjuka och gamla oroar sig för. Enligt en prognos från
Sveriges Kommuner och Landsting är välfärden de kommande åren underfinansierad. Det
krävs ett tillskott på 20 miljarder kronor årligen för att nuvarande standard ska kunna
säkerställas. I det läget har landets skattebetalare knappast råd att dessutom betala flera
miljarder till privata vinster i välfärden.
Det är fascinerande hur de privata välfärdskoncernerna kommit att betrakta tillgång till
skattemedel och möjlighet till obegränsad vinst som en självklar rättighet. Lika fascinerande
är hur Grant Thornton kan jämföra Volvo med välfärdsföretag. Volvo finansieras som bekant
inte av skattemedel.
Samtidigt är det inte förvånande att den privata marknadens principer förväxlas med den
demokratiskt styrda, skattefinansierade välfärden, eftersom businesstänkandet under flera
decennier trängt långt in i den offentliga sektorn. Skandalen kring Nya Karolinska sjukhuset
är det senaste exemplet på det.
Med en dogmatisk tro på att det ska bli billigare och bättre om privata aktörer får sköta
ruljansen har det moderatledda landstinget blundat för alla varningstecken. Det blev sämre
och dyrare. Mycket dyrare – för skattebetalarna. På Skanska är man däremot nöjd och
konstaterar: "Ett glädjeämne är Nya Karolinska som lyfter resultatet i Sverige". Tydligare än
så kan det inte illustreras. När vinstintresset släpps in i välfärden skapas vinnare och
förlorare.
Ett annat exempel är Henrik Borelius, vd för Attendo, som unnar sig själv en årsinkomst på
över nio miljoner kronor, vilket motsvarar vad en undersköterska på koncernen tjänar under
ett helt arbetsliv. Ändå är det dessa undersköterskor som varje dag tar ansvar för att de
äldre och sjuka får en god omvårdnad.
Inte nog med det. Länstidningen Östersund har granskat Attendo och avslöjat att chefer som
drar ner på personalen får bonusar, och en före detta anställd berättar att hon fick
instruktioner om att salta räkningar till kommunen och lura särskilt utvalda vårdtagare
(ensamma, äldre utan gode män) att betala för tjänster som de aldrig fått utförda.
Academedia, landets största vinstdrivande skolkoncern, är också en vinnare. Sämre går det
för eleverna. Enligt en aktuell rapport från Skolverket får friskolornas elever högre betyg än
elever som gått på kommunala gymnasieskolor, men de klarar sig sämre på högskola och
universitet.
Academedia har för övrigt varit så ivrig med att köpa upp och konkurrera ut andra skolor att
koncernen blivit ett direkt hot mot valfriheten som en gång var huvudargumentet för att
släppa in privata aktörer i välfärden.

Ett vinsttak är tyvärr inte tillräckligt. Grant Thornton konstaterar att regeringens förslag
lämnar gott om kryphål för den som vill plocka ut mer vinst än vad taket medger. Det är i det
närmaste omöjligt att konstruera en lag som är vattentät så länge vinstintresset finns kvar.
Det krävs en stor byråkratisk kontrollapparat. Skulle inte marknadsanpassningen av
välfärden leda till mindre byråkrati?
Beslutet att släppa in vinstdrivande företag i välfärden är ett dyrköpt misstag, och det är hög
tid att riksdagen tar sitt ansvar och driver ut månglarna. Det är vad en stor majoritet av
väljarna önskar.
Lämpligt är att börja med skolan. Sverige är det enda land i världen som accepterar
vinstintresse i skattefinansierade skolor sedan Chile satte stopp för det 2016. Då beslutade
den chilenska regeringen om ett nytt villkor: Ombilda till en icke vinstdrivande stiftelse –
annars blir det inga skattepengar. Resultatet är att idag går 96 procent av alla elever i skolor
utan vinstintresse. Övriga finansieras av elevavgifter, inte av skattemedel.
Kan Chile, så kan vi.
Gunilla Andersson Gemensam Välfärd Lars Pålsson Syll professor i samhällskunskap vid
Malmö Universitet

Två rapporter om Nya Karolinska
Allt görs liksom baklänges
Verksamheten vid Nya Karolinska Solna

Öhrming, Jan Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.
https://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/Allt_gors_liksom_baklanges/diva2_113
0517.aspx

Nya Karolinska – Ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård?
Jesper Meijling, forskare vid KTH
http://arenaide.se/rapporter/nya-karolinska-ett-pilotprojekt-marknadsstyrd-vard/

Inga fler vårdgarantier för att förbättra vården tack!
Skärpta vårdgarantier är fel väg att gå för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Enda sättet för
sjukvården att bidra till bästa möjliga hälsa i befolkningen är att ge vård efter behov, skriver företrädare
för Svenska Läkaresällskapet.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/inga-fler-vardgarantier-att-forbattra-varden-tack-21020

”Allmänläkare slits ut – allt fler lämnar primärvården”
Till slut orkar man inte prioritera den goda saken längre utan ser till sig själv och sitt eget
välmående. Jag ser nu en snabbt nedåtgående spiral där läkare slutar i den pressade
offentligfinansierade vården för att i stället arbeta med bättre lön och friskare patienter
inom det privata, skriver Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin
https://www.svd.se/allmanlakare-slits-ut--allt-fler-lamnar-primarvarden

Hur ska sjukvården i Stockholms län förbättras?
Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar och uppgifter.
Media rapporterar om brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor, pressade arbetsscheman,
Nya Karolinska sjukhuset som ett dyrt misslyckande, ojämlikhet i tillgång till vården, ett
styrsystem som bygger på etableringsrätt för vinstdrivande vårdkoncerner istället för att
utgå från behoven. Vad vill partierna i landstinget göra för att förbättra vården? Vilka
alternativa möjligheter finns?
- Bör andelen privat driven sjukvård i landstingen minska eller öka? Bör ytterligare ett
akutsjukhus privatiseras?
- Ska styrsystemet ha inriktning på utförda prestationer eller patienternas behov?
- Hur ska sjukhusvårdens arbetsmiljö förbättras för personalen?
- Hur ska ökad jämlikheten i hälsa kunna uppnås och hur ska folkhälsoarbetet
utvecklas?
- Vilka är era tre viktigaste reformförslag för hälso- och sjukvården i Stockholms län?

En utfrågning av de politiska partierna i landstinget:

Marie Ljungberg Schött, Sjukvårdslandstingsråd Moderaterna
Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd, Socialdemokraterna
Catarina Wahlgren, Ledamot i Landstingsfullmäktige, Vänsterpartiet
Margaretha Åkerberg, ledamot i Landstingsfullmäktige, Kristdemokraterna

Tisdag 27 mars kl 1800 ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41. Fri entré

