
Gemensam Välfärds Nyhetsbrev   

Nr 3 2019, april 
www.gemensamvalfard.se  

Att vinna val på vårdfrågor 

Socialdemokraterna lyckades inte vinna vårdfrågorna i valrörelsen.  

“Andelen väljare som har haft ett högt eller mycket högt förtroende för Socialdemokraternas 
sjukvårdspolitik har under att antal år sjunkit betydligt. Frågan var med andra ord inte den 
vinnarfråga för Socialdemokraterna som den traditionellt har varit. Detta manifesterades 
tydligast i landstingsvalet som blev något av ett katastrofval för partiet.” 
(Socialdemokraternas valanalys 2018). 

Den här analysen är utgångspunkten för ett seminarium som både vill belysa hälso- 
sjukvårdsfrågorna under mandatperioden utifrån ett forskningsperspektiv och undersöka 
hur nuvarande socialdemokratiska politiker ser på framtiden. 
 
Medverkande:  
Gabriel Wikström, tidigare sjukvårds- och folkhälsominister  
Maja Fjæstad, statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren  
Göran Dahlgren, författare till boken "När sjukvården blev en marknad - effekter och 
alternativ", tidigare chef för sjukvårdsenheten vid socialdepartementet,  
Talla Alkurdi, oppositionsregionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.  
 
Moderator: Lisa Pelling. 

                            

 

Reformera skolvalet – minska segregationen 

Segregationen inom svensk skola ökar för varje år och elever riskerar att inte få en likvärdig 
utbildning. Det är ett problem som diskuteras alltmer. Ett område som nu sätts under lupp 
är det fria skolvalet och dess konsekvenser för en likvärdig skola.  

På mötet kommer representanter från några kommuner beskriva hur skolvalet i 
kommunerna faktiskt går till. Dessutom kommer en forskare att presentera förslag på 
förändringar.  

Tisdagen den 23 april, 17:30 – 19:30, 2019  Obs tiden. 
ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm. Fri entré.   
 
   



Medverkande:  
Dany Kessel, forskare i nationalekonomi vid Södertörn och Institutet för 
Näringslivsforskning.  
Boel Vallgårda, tidigare tjänsteman vid utbildningsförvaltningen i Uppsala.  
Birgitta Odén, systemförvaltare i Botkyrka kommun 

Samtalsledare: Jonas Helling, chefredaktör för Fönstret  

Onsdagen den 24 april kl 18.00   - Hedén-salen, ABF-huset, Fri entré 

Arrangörer: Gemensam välfärd och ABF 

 

(S) behöver alternativ till sjukvårdens kommersialisering 

En artikel i Dagens Arena av Göran Dahlgren utifrån hans bok När sjukvården blev en 
marknad- Effekter och alternativ. Boken kan beställas från Adlibris eller Bokus. 

http://www.dagensarena.se/opinion/s-behover-alternativ-till-sjukvardens-kommersialisering/ 

 

Din sjukvårdspolitik är skenhelig, Busch Thor 

Debattören John Lapidus: KD säger en sak – och menar en annan 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lAw339/din-sjukvardspolitik-ar-skenhelig-busch-
thor?fbclid=IwAR0dG_VB_7WPDX04vniO2duLW4IGt99kJpuid_21zKajhxSTEZq350dUBFM 

 

”Ta ifrån affärsbankerna rätten att skapa pengar” 

DN DEBATT 18/3. Genom sin utlåning skapar bankerna i dag pengar mycket snabbare än bnp 
växer. Det leder till skenande fastighetspriser och ökad ekonomisk ojämlikhet. Staten måste 
återta kontrollen över den svenska kronan. Det kan ske med hjälp av Riksbankens e-krona 
och slopade banksubventioner, skriver Samuel Kazen Orrefur och Daniel Suhonen, Katalys. 

https://www.dn.se/debatt/ta-ifran-affarsbankerna-ratten-att-skapa-pengar/ 

 

Förstatliga pengarna - Så stoppar vi bankerna från att skapa finanskriser 

Ny rapport från Katalys: https://www.katalys.org/publikation/no-68-forstatliga-pengarna-sa-
stoppar-vi-bankerna-fran-att-skapa-finanskriser/ 
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Tvång att välja skola leder till ökad segregation 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Marcus Strömberg, vd för Academedia 
tycker att den väg Sverige valt med fritt skolval i grunden är bra, men att systemet behöver 
utvecklas. Det fria skolvalet måste bli tillgängligt för fler, skriver de i Dagens Industri 18/3. 

https://www.di.se/debatt/tvang-att-valja-skola-leder-till-okad-
segregation/?fbclid=IwAR1pB6aIHis3_AECQpfOcUaicglMmvutCKeRg4ZQALNfVcU6tuY
oW1D4tqY 

 

Privatisering orsakade krisen i våra skolor 

Debattören: Fel att skylla på kommunaliseringen 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BRV5xE/privatisering-orsakade-krisen-i-vara-skolor 

 

Systemskiftet – när skolan gick från gemensam till privat 
Kommunaliseringen av skolan var inte det systemskifte som ofta hävdas i skoldebatten. Det 
verkliga systemskiftet skedde efteråt, när Bildtregeringens valfrihetsreformer införde 
marknadsmekanismer i skolsektorn. Ny rapport från Arena Idé. 

http://arenaide.se/rapporter/systemskiftet-nar-skolan-gick-fran-gemensam-till-privat/ 

 

Klimatmanifestationen den 15 mars på Mynttorget 

En härlig kortfilm från manifestationen! 

https://youtu.be/DZVOYLnTI7A 
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