Gemensam Välfärds Nyhetsbrev
Nr 4 2020, Juni
www.gemensamvalfard.se
Vigranskarkrisenfrånvårthåll–underifrån
48 debattörer: Nu startar vi medborgarnas egen coronakommission
AB

9 JUNI-20

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wPaOq5/vi-granskar-krisen-fran-vart-hall--underifran
Här är länk till kommissionens hemsida
https://www.medborgarkommission.se/

”20 år av nedskärningar har drabbat de äldre hårt”
DN DEBATT 26/4. Åsa Plesner och Lisa Pelling, Arena Idé: År 2020 är inget undantag, hela 96
procent av kommunerna skär ner på äldreomsorgen i budgeten. Vår granskning av
kommunernas budgetar för äldreomsorg visar att dagens situation är resultatet av 20 år av
nedskärningar. Nu behövs en långsiktig plan för att säkra tillräcklig finansiering.
https://www.dn.se/debatt/20-ar-av-nedskarningar-har-drabbat-de-aldre-hart/

Ta över samordningsansvaret för privat äldreomsorg
23.4-20 Coronaviruset har tagit sig in på häften av äldreboendena i Stockholms stad. Det är en
allvarlig krissituation. För att kunna styra resurser rätt och för att samordna behov av personal
borde kommunen omedelbart ta över samordningsansvaret för äldreomsorgen, även den som
drivs privat. Det är det enda rimliga i nuläget, skriver Clara Lindblom (V).
https://www.dagensarena.se/opinion/ta-samordningsansvaret-privat-aldreomsorg/

Äldreomsorgens låga status öppnar för smittan
Kombinationen av myndigheternas fokus på akutsjukvården med högre status och den
resursknappa äldreomsorgen med betydligt lägre status gör att ingen borde vara förvånad
att pandemin drabbar äldreboenden, skriver Marta Szebehely, professor emeritus, Rebecka
Strandell, doktorand och Anneli Stranz, fil. dr, alla vid Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet.
https://ka.se/2020/04/24/aldreomsorgens-laga-status-oppnar-for-smittan/

Det finns en elefant…
Tre av fyra som avlidit av Covid-19 har varit personer på äldreboenden eller med hemtjänst. 50 % har
varit över 85 år. I diskussionen om orsakerna saknas en fråga; konsekvenserna av privatiseringen av
äldreomsorgen. I Stockholm drivs en mycket större andel av äldreomsorgen av privata utförare,
framförallt hemtjänsten, jämfört med övriga kommuner. Samtidigt har Stockholm en mycket högre
andel av avlidna är andra kommuner.
https://gemensam.wordpress.com/2020/06/07/det-finns-enelefant/?fbclid=IwAR3FHlkcUdnTXVJgYE2kBjdBZ_UTly69aXquH3EAP8TBzaJjy9LkskGMC3w

När de äldre blev en födkrok
Ambea och Attendo fortsätter att expandera inom äldrevården i Sverige och Norden.
Samtidigt som riskkapitalets vinstkrav tvingar bolagen att spara. Nu hemsöker covid-19
äldrevården i Sverige, och konsekvenserna av sparandet blir tydliga, skriver Eva Brita
Järnefors.
Dagens arena 4.5-20
https://www.dagensarena.se/essa/nar-de-aldre-blev-en-fodkrok/

NumåstevigranskaStockholmsäldrevård
Debattörerna: Där har vart femte dödsfall i covid-19 inträffat (s,v och Fi)
5.6-20
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOXxdO/nu-maste-vi-granska-stockholms-aldrevard

Redanförecoronavarsvenskavårdenikris
Läkare: Behövs nationell översyn – vi riskerar stå med svart hål i budgeten.PUBLICERAD: 13 MAJ
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pL251W/redan-fore-corona-var-svenska-varden-i-kris

”Kötid ska inte längre få användas för urval till skolan”
Regeringsutredaren Björn Åstrand: Utredningen om en mer likvärdig skola föreslår i dag ett
förändrat skolval. Bland annat ska kötid inte längre få användas för urval. Sättet att beräkna
skolpengen bör ändras då kommuner har ett ansvar som genererar betydande
merkostnader. Frågan om ett ännu större statligt ansvar för skolan behöver däremot utredas
vidare.
https://www.dn.se/debatt/kotid-ska-inte-langre-fa-anvandas-for-urval-till-skolan/

