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Storstrejk för klimatet 27 september i Stockholm. Fridays for future. 
Kl. 13.00 Samling och scen-arrangemang på Medborgarplatsen. Sedan klimatmarsch till 
Mynttorget. 

https://www.facebook.com/events/390202625025126/ 

Hearing med regeringens utredare Göran Stiernstedt. 

Göran Stiernstedt har fått regeringsuppdrag att leda en utredning om styrning för en mer 
jämlik vård (SOU 2017:08). Utredningen fick en rad skarpa direktiv. Bland annat ska 
utredningen ”lämna förslag som syftar till att få bort vinstjakten i vården.” Utredningen ska 
också analysera om lagen om valfrihetssystem och etableringsfrihet för 
vårdföretagen  ”överensstämmer” … ”med principen om vård efter behov på lika villkor för 
hela befolkningen.” 

Göran Stiernstedt lämnar över utredningen till regeringen den 1 oktober. Redan veckan 
efter, måndagen den 7 oktober, kommer han till Arena Idé för ett samtal med Göran 
Dahlgren, författare till boken När sjukvården blev en marknad – effekter och alternativ 
(Premiss 2018) 

Moderator är Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. 

Måndag 7 oktober kl 18:00–19:30 (OBS tiden) 
Arenagruppens lokaler på Barnhusgatan 4, 4 trappor 
Ingen entré. Obligatorisk föranmälan. 
https://arenaide.se/kalender/styrning-en-mer-jamlik-vard/ 

Evenemanget är ett samarbete med nätverket Gemensam välfärd och S-föreningen för 
bättre och jämlik hälsa 

Kris i svensk sjukvård och äldeomsorg 

Gemensam Välfärd arrangerar för sjätte året Carema Memorial Day. Årets arrangemang 
handlar om de dolda svårigheter och mekanismer som försvårar införandet av en 
mänskligare äldrevård och hemtjänst. 

Medverkande: 
Kent Werne, författare och moderator 
Torun Boucher, tidigare ordförande  i äldrenämnden i Stockholm  
Lena Ericson Höijer, ordförande, Kommunal Stockholm Mitt 

https://klimatsverige.us19.list-manage.com/track/click?u=0ae2b675dc9bcda3dee001c63&id=bbb148f000&e=85471b2904
https://www.simplesignup.se/event/157420
https://arenaide.se/kalender/styrning-en-mer-jamlik-vard/


Onsdag 16 oktober, 18.00 i ABF-huset, Hedénsalen, Sveavägen 41 

Välfärdsalliansen Till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa planerar 
ett arrangemang på ABF torsdag 14 november 

”Borgerligheten måste göra upp med välfärdens kvasimarknader” 

De borgerliga partierna har levt på gamla meriter från 1990-talets valfrihetsreformer. När 
Socialdemokraterna nu går på offensiven måste borgerligheten vässa sig och utmana både 
välfärdens finansieringsmodell och kvasimarknader, skriver Karin Svanborg-Sjövall och 
Emanuel Örtengren, Timbro. 15.9-19 

https://www.di.se/debatt/borgerligheten-maste-gora-upp-med-valfardens-kvasimarknader/ 

Svik inte den svenska välfärden, Löfven 

IF Metall Luleå: Sverige har blivit ett skatteparadis för de rika 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/zGQA34/svik-inte-den-svenska-valfarden-lofven 

”Ökad rättvisa med privatfinansierad vård” 

Betydligt större strukturreformer krävs i vården än kömiljarder och mindre riktade 
statsbidrag, och de måste innefatta privat finansiering. Det finns goda skäl att inspireras av 
den nederländska modellen, skriver Nima Sanandaji och Karin Svanborg-Sjövall. (Timbro) 

https://www.svd.se/okad-rattvisa-med-privatfinansierad-vard 

Välfärden faller ihop – ni fortsätter spara 
Politikernas satsningar försvinner i ”effektiviseringar” och budgettrick. 17.6-19 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MR9QPm/valfarden-faller-ihop--ni-fortsatter-spara 

En vårdutveckling bortom den vildaste fantasi 

Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, Karolinska institutet  

https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/08/Apropa-En-vardutveckling-bortom-
den-vildaste-fantasi/ 

Ett historiskt misstag 

Regeringens budget understryker problemen med Januariavtalet. Det har ingåtts mellan S 
och tre liberala mittenpartier för att hålla SD borta från makten, men saknar helt analys om 
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hur den nationalistiska högern kommit att få nästan var femte röst, skriver Daniel Suhonen 
med flera på tankesmedjan Katalys. 

Vi behöver ett Samarbetsverk, inte ett Konkurrensverk 

Varför har vi egentligen ett konkurrensverk som mest hjälper privata verksamheter och slår 
sönder offentliga samarbeten? Det vi egentligen behöver är mer samarbete och mindre 
konkurrens, skriver Kerstin Eldh. Aktiv i Gemensam Välfärd i Malmö 

https://www.etc.se/debatt/vi-behover-ett-samarbetsverk-inte-ett-konkurrensverk   

Skolan offras på politikers nedskärningsaltare 

Vi har fått nog av att våra kollegor effektiviseras bort och går sönder. Föräldrar har fått nog 
av att se barn bli sjuka av förskolan och skolan, skriver företrädare 
för Lärarupproret, Skolledarupproret och SYV-upproret, som gått samman för att genomföra 
skolmarschen i oktober. som äger rum den 12 oktober 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skolan-offras-pa-politikers-nedskarningsaltare-
28942 

Så kan friskolor ge ägarna en rekordutdelning 

Dagens skolmarknad leder till en alltmer uppdelad skola. Frågan om vinster i skolan borde 
därför handla mer om hur vinsten skapas än om den ska få delas ut, skriver Tankesmedjan 
Balans Marcus Larsson. 3.9-19 

 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-friskolor-ge-agarna-en-rekordutdelning-
29000 
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