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Vårdstölden – Hur den privata välfärden tar från det gemensamma. Samtal 
med John Lapidus. 

Lördag 30 mars 2019 kl. 13:00–15:00 

Arrangörer: Vänsterpartiet Region Stockholm, Vänsterpartiet Storstockholm 
ABF Stockholm, Gemensam Välfärd 

https://www.facebook.com/events/569333476904350/ 

Stormöte till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa  

Lördag 30 mars kl 13.00. ABF-huset. 

NEJ TILL UTÖKADE UNDANTAG I TURORDNINGSREGLERNA 
För stärkta anställningsskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter! 
NEJ TILL MARKNADSHYROR  
Värna och bygg ut allmännyttan - En bra bostad till rimlig hyra ska vara en social rättighet! 
NEJ TILL SKATTESÄNKNINGAR FÖR DE RIKA 
Skatt efter bärkraft för ökad jämlikhet och en pension som går att leva på! 
NEJ TILL VINSTER I VÄLFÄRDEN 
Gemensam kamp för upprustad välfärd, återupprättad asylrätt och social trygghet! 
FÖR NOLLUTSLÄPP OCH ÖKAD JÄMLIKHET 
Internationell solidaritet för demokrati och klimatansvar, massiva investeringar i 
klimatomställning nu! 
 
Bakom initiativet till ett stormöte på detta tema i står Seko Stockholm, Hyresgästföreningen 
Region Stockholm, Nätverket Rädda hyresrätterna och Nätverket Gemensam välfärd mfl i 
samarbete med ABF - med hopp om snar anslutning av många fler fackföreningar, välfärds-, 
förorts- och klimatrörelser och tusentals enskilda! 

Svenska kapitalister är världens lataste 

De flesta storföretags ägare har inte skapat ett smack. Daniel Suhonen. 

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/21LKXB/svenska-kapitalister-ar-varldens-lataste 

De osynliga – del 3: Medelklassens bortvända ryggar 

I den första delen i artikelserien ”De osynliga” berättar Micael Kallin om hur dramatiskt och 
snabbt klyftorna har växt mellan de som arbetar och de som inte gör det. 
I del två visas att de statliga ersättningarna i själva verket går med stora överskott och att 
det är medel- och överklassen som får tillbaka mest från staten i form av avdrag och bidrag. 
 I del tre granskar Micael Kallin hur det är möjligt att stora samhällsgrupper halkat efter utan 

https://www.facebook.com/events/569333476904350/
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att det har gett ett större avtryck i samhällsdebatten.  
https://kvartal.se/artiklar/de-osynliga-del-3-medelklassens-bortvanda-
ryggar/?fbclid=IwAR3v2_o5phmUZyZqDgChlSHYEJOvbBag2nC5xVkXEffQkGD1334wNdqHE68 

De som hoppas på systemkollaps 

Vem försvarar offentlig sektor när välfärdskapitalisterna väntar in nästa kris? Enna Gerin, 
Katalys. 

https://www.aftonbladet.se/a/EoVrAK?fbclid=IwAR2sQIpBKqWRy3Q0FH6AG3SzGhElmRudt
AXV80BCQZ63FFo7fcobDctxIWY 

Hur kan skattesystemet reformeras? Rapport från Arena Idé 

http://arenaide.se/rapporter/hur-kan-skattesystemet-reformeras/ 

Fler styr, färre vårdar, men med bättre slogans 

Sjuksköterskorna blir färre, managementfolket blir fler. Antalet administratörer har nu gått 
om läkare. På Karolinska har de lika många chefer som vårdplatser. I Region Kronoberg finns 
fler kommunikatörer än på stora företag. Vad är det som händer? Fanny Nilsson. 

http://www.dagensarena.se/redaktionen/fler-styr-farre-vardar-men-med-battre-
slogans/?fbclid=IwAR0Fi5_okCOP2zHovYnhJiyahMDWfLMoUAoQ1Ux5ETXp0K8_CGik8My97
2I 

OBS att det i artikeln finns länkar till fler artiklar i samma ämne. 

”Nätläkarna slukar resurser på fel sätt”  

I Region Stockholm kostade nätläkartjänsterna cirka 100 miljoner kronor 2018. Det 
motsvarar lönen för uppemot 100 extra läkare inom primärvården, skriver Magnus Isacson, 
specialist i allmänmedicin, i en replik.  

https://www.svd.se/natlakarna-slukar-resurser-pa-fel-satt 

”För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter” 

För den privata sjukvårdskoncernen Capio är att maximera vinsten viktigare än vården om 
patienter. Om man som läkare ifrågasätter verksamheten kan man förlora sitt jobb, skriver 
den avgående Capio-läkaren Åke Andrén-Sundberg. 

https://www.dn.se/asikt/for-sjukvardsjatten-capio-ar-vinst-viktigare-an-
patienter/?fbclid=IwAR0QhJ3i8tI81KbTJ_Rz7Cb_djlURkIdIv-RSA4abXkmhSPZXqO-xTcV2y8 

”Så vill vi läkare reformera den svenska primärvården” 

Primärvården är underdimensionerad, underfinansierad och kännetecknas av brist på 
allmänläkare. En förutsättning för att lösa problemen är att den medicinska professionen får 
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styra utformningen av vården. Principen om en fast läkare för varje patient och ett listtak är 
också helt nödvändig, skriver åtta representanter för Sveriges läkarkår. 

https://dagens.dn.se/#reader/224452/1/3581935139 

”Oacceptabelt med ännu färre vårdplatser”  

Vårdens kapacitet matchar inte behoven. Det drabbar patienterna och skapar en ohållbar 
arbetssituation för vårdens personal. De tvingas jaga vårdplatser, flytta runt patienter och 
skicka hem människor som egentligen är för sjuka, skriver överläkare Karin Båtelson. 

https://www.svd.se/oacceptabelt-med-annu-farre-vardplatser 

Statlig finansiering ökar likvärdigheten i skolan 

Höga förväntningar på eleverna och mer tid för lärare att förbereda och efterarbeta 
undervisningen. Samt mer sammanhållet statligt ansvar för skolan. Så kan segregationen 
bekämpas, skriver ordföranden för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén. 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/statlig-finansiering-okar-likvardigheten-i-skolan-
26275 

Skolexperterna letar på fel ställe 

Under de senaste 20 åren har den svenska skolans likvärdighet försämrats. Men när experter 
ska diskutera lösningar undersöks inte alla förklaringar, skriver Mats Wingborg. 

http://www.dagensarena.se/opinion/skolexperterna-letar-pa-fel-stalle/ 
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