
Verksamhetsberättelse för Gemensam Välfärd Stockholm mars 2017 – mars 
2018 

Samordningsgruppen har bestått av Peter Emsheimer och Peter Lorentzon. Kassör har varit 
Martin Villner. 

Utöver de möten som vård- och äldregrupp samt skolgrupp arrangerat, har följande möten 
anordnats: 

26.4-17 Den årliga Caremadagen  med rubriken Kris i svensk sjukvård och äldreomsorg. 
Medverkade gjorde professorn i geriatrik Yngve Gustafson och författaren Mikael Nyberg 
som också erhöll årets Caremapris. Medverkade gjorde även Teater 4. Mötet filmades 

https://www.youtube.com/watch?v=ga7xH2Q6ARQ 

30.8 och 6.9. Utifrån en tidigare studiecirkel arrangerades två möten tillsammans med 
Vintervikens Trädgård, ideell förening med rubriken Vad ska vi använda våra gemensamma 
resurser till? På det första mötet medverkade Gunnar Rundgren, ekologisk odlare och Björn 
Elmbrant, ekonomijournalist. På det andra deltog Marta Szebehely, äldreforskare och Stefan 
de Vylder, nationalekonom och författare. Mötena filmades. 
https://www.youtube.com/watch?v=rNqo6B6TVa8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLtlBExKd44 

1.11 Var ska gränsen gå mellan offentlig och privat välfärd? Per Molander, författare och 
tidigare generaldirektör, Ann-Marie Pålsson docent i nationalekonomi och Björn Elmbrant. 
Moderator Daniel Suhonen. Samarrangemang med Katalys. Mötet filmades. 
https://www.youtube.com/watch?v=9hR2bcXiRcM 

12.3-18 Stödgala för en vinstbefriad välfärd. Fullsatt Z-sal i ABF-huset, 400 personer. Hög 
stämning med Ronny Eriksson, Anders Linder m fl, Kent Werne och Gunilla Andersson. Galan 
utgjorde inledningen till Gemensam Välfärds kampanj för en folkomröstning om vinst i 
välfärden. Den drivs som en namninsamling på nätet med Skiftet som plattform. Filmades, 
här är en trailer från mötet https://www.youtube.com/watch?v=Z1MK-h4iJRM 

 

Skolgruppen 

Skolgruppen har bestått av cirka 10 personer. Några har tillkommit under det senaste 
året. 

Vi har under året haft 12 protokollförda möten. Huvuddelen av mötena har ägnats åt 
planering av aktiviteter, dels två öppna möten som samarrangemang med ABF, dels vårt 
deltagande i Socialistiskt forum.  Våra möten har på olika sätt handlat om finansieringen 
av skolan. Vi har också ägnat några möten åt litteraturstudier och artiklar, även om det 
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ibland varit svårt att fokusera på litteraturen p.g.a. akuta frågor angående kommande 
aktiviteter.  

Till de frågor vi diskuterat hör Skolkommissionens förslag och samarbetet med Katalys, 
som varit positivt. Vi har också lämnat remissvar på Välfärdsutredningen. 

Vi behöver förbättra annonseringen av våra öppna möten. 

3.10 Privatiseringen hotar likvärdigheten i skolan. Inger Eriksson, professor vid 
lärarutbildningen, Sten Svensson debattör i skolfrågor. Moderator Carl Tham. 

25.11 Är skolpengen ett bra sätt att finansiera skolan? Stefan de Vylder, nationalekonom och 
Svante Tideman, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund. Moderator Boel Vallgårda. 

22 mars Debatt om skolpengen- Var står partierna? Kent Werne, författare och 
representanter för partierna. Moderator Ingrid Carlgren, professor i pedagogik. 

 

Vårdgruppen 

Vårdnätverket har haft åtta protokollförda möten med 7-12 deltagare. Kallelse -  och 
informationslistan omfattar drygt 70 namn. 

Vi har under året varit ansvariga för fem utåtriktade seminarier i samarbete med bl a Arena 
Idé. 

9.5 Det medicinska perspektivet och psykiatrin – om marknadsstyrning och medikalisering 

Mötet filmades. https://www.youtube.com/watch?v=JmzSEiUXR_o 

16.5 Den marknadsstyrda beroendevården – från drogfria behandlingsalternativ till 
medikalisering och medicinering. Mötet filmades. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQj4xqpnJoM 

26.11 Systemskiftet i vården – effekter och alternativ 

15.3 Privatization of health care och the rise and fall of private-public partnership. 
Experience from Great Britai med professor Allyson Pollock, Director of the Institute of 
Health and Society, Newcastle University (I samarbete med Arena Idé). Mötet filmades. 
https://www.youtube.com/watch?v=LTBY1N7izd4https://www.youtube.com/watch?v=LTBY1N7
izd4 

I anslutning till Allyson Pollocks besök arrangerades också ett internt seminarium om 
erfarenheterna av marknadifieringen av sjukvården i England och Sverige. 

27.3 Hur ska sjukvården i Stockholms län förbättras? Utfrågning av partierna i 
landstingsfullmäktige. (I samarbete med Arena Idé) 
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Därutöver har vi deltagit i vårdrelaterade konferenser och seminarier anordnade av andra 
och som avrapporterats på våra möten. Medlemmar i gruppen har också medverkat med 
artiklar i olika media. Vårdgruppen var ansvarig för utformningen av Gemensam Välfärds 
remissvar på Välfärdsutredningen. 

GV medverkar i Tillitsdelegationens referensgrupp med två medlemmar och har bidragit med 
skriftliga synpunkter på rapporter från delegationen. 

Gruppen har tillsammans med Arena Idé stött Göran Dahlgren i hans arbete med att ta fram 
en bok om Systemskiftet i vården. 

Verksamheten har varit stabil. Utöver vårdgruppsmöten finns också en aktiv grupp för 
missbruksfrågor.  

Äldregruppen 

Äldregruppen har haft sex träffar med 5-6 deltagare varje gång. Gruppen har på olika sätt 
sökt följa och stödja det omfattande arbete inom äldreomsorgen som nu pågår i Stockholm 
stad; utredningar, projekt, verksamhetsplaner mm. Gruppen träffade ordföranden för 
äldrenämnden, Torun Boucher i mars 2017 för information och diskussion. Medlemmar i 
gruppen har också förmedlat erfarenheter till ansvariga inom äldreomsorgen kring 
hemtjänst och äldreboende. Gruppen arrangerade ett offentligt möte den 31 januari 2018, 
Utmaningarna inom äldreomsorgen med Marta Szebehely, professor och forskare inom 
äldreomsorgen  och Torun Boucher ordförande i äldrenämnden i Stockholm stad. Filmen 
från mötet finns på https://www.youtube.com/watch?v=oQinQxZer4o&t=20s 
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