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Välfärd och Framtid  
– nationell välfärdskonferens  
2–3 feb 2013  
med fokus på jämlikhet  
och hållbarhet

Lördag 2 februari

12.00  – 13.30  Invigning 

Konferensen inleds av Gunilla Andersson från Attac Sverige  
och grundare till Nätverket för Gemensam Välfärd, och Asbjørn 
Wahl, ledare för organisationen ”For velferds staten” i Norge.

Följande gör var sin “spaning” om välfärden: 

Helena Frisk, förbundsordförande, Verdandi 
Rikard Warlenius, doktorand i humanekologi, Lunds universitet 
Anna Werkelin Ahlin, utredare, Kommunal 
Samuel Svan, “Nu bryter vi tystnaden”

Hur kan vi stoppa kommersialiseringen 
av vård och omsorg?   
KATA-SALEN

En intensiv diskussion pågår om kommersialiseringen av vård 
och omsorg, ”vinster i välfärden”. LO-kongressen 2012 var 
starkt kritisk mot vinstintressena, och inför S-kongressen våren 
2013 är diskussionen livlig. Göran Dahlgren, hälsoforskare och 
debattör, har tagit fram ett 10-punktsprogram för vårdens av-
kommersialisering. På seminariet kommer en panel av samhälls-
debattörer att reflektera över de olika förslagen och diskutera 
hur vi kan gå vidare för att stoppa vinstdriven vård och omsorg.

Medverkande: Johan Ehrenberg, redaktör för ETC;  
Anne- Marie Lindgren, fristående debattör och utredare, tidigare 
utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja; David Eklind 
Kloo, samhällspolitisk ombudsman på Handels; Gunnar Ågren,  
fd generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och aktiv i Gemensam 
Välfärd; Daniel Suhonen, chef 6F:s tankesmedja.

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholms vårdnätverk

Facket och välfärden  Z-SALEN

Fackföreningsrörelsen är tillbakapressad. Efter två valförluster 
i rad och sex år med en aggressiv högerregering ökar ojämlik-
heten snabbt i Sverige. Fackföreningsrörelsen är försvagad och 
dess möjligheter att påverka samhällsutvecklingen blir allt mer 
begränsad. Hur ska fackföreningsrörelsen ta tillbaka initiativet 
och normbildningen i samhället? Seminariet analyserar miss-
tagen, möjligheter och framtida strategier.

Medverkande: Maria Bosdotter, fd ordf LO-distriktet i Sthlm län; 
Asbjörn Wahl ledare för organisationen ”For velferdsstaten” i 
Norge; Tobias Baudin vice ordf LO.

Arrangör: LO

Rädda de offentliga pensionerna! 
BRANTINGSALEN

Dagens allmänna pensionssystem är föremål för stark kritik. 
Vad fanns innan? Hur kom dagens system till? Finanskapitalets 
roll? Vilken trygghet ger systemet? De största bristerna?  
Vad är ”bromsen”? Vad bör göras?

Medverkande: Ellis Wohlner, aktuarie och pensionerad försäk-
ringsdirektör från Folksam. Medlem i Svenska Aktuariefören-
ingen och i American Academy of Actuaries. Arbetat med de 
flesta försäkringsprodukterna och i flera länder. Många  
internationella konsultuppdrag.

Jan Hagberg,i många år chefaktuarie för ett större svenskt försäk-
ringsbolag. Tidigare ordförande i Svenska Aktuarieföreningen. 
Innehade internationella aktuariella förtroendeuppdrag. Dess-
förinnan arbetat som statistiker bl. a. vid SCB, och då speciellt 
med ekonomi och arbetsmarknad.

Samtalsledare: Agneta Karlsson, Vice VD Arenagruppen

Arrangör: Gemensam Välfärd Norrköping

Skolan i skärningspunkten  
– valtvång, marknadsanpassning  
och vidgade klassklyftor   
PALME-SALEN

Medverkande: Ingrid Carlgren, professor vid Stockholms  
universitet och Mattias Nylund, doktorand vid Örebro universitet 
med avhandlingen ”Yrkesutbildning, klass och kunskap” ger  
två olika infallsvinklar på central problematik i skolans värld.

Samtalsledare: Peter Emsheimer

Arrangör: Gemensam Välfärd Göteborg och Stockholm

13.30  – 14.00 Paus

11.00  – 12.00 Registrering

14.00  – 15.30  Parallella seminarier – session 1

Ett annat välfärdssamhälle är möjligt   
Z-SALEN

Program
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17.30  – 18.30  Mingel/eftersnack

19.00  –  22.00  Middag och fest
PRAKTISK INFORMATION PÅ SID 4

Tvångslag om valfrihet   
KATA-SALEN

Hur fungerar Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i verkligheten? 
Stockholms hemtjänst har mer än 150 utförare att välja mellan.

Varför har bl a Malmö och Göteborg sagt nej till LOV liksom 
varför säger PRO nej till en tvångslagstiftning

Hur kan regeringens utredning på olika sätt kan påverkas.

Medverkande: Carina Nilsson, kommunalråd (S) i Malmö; Liselotte 
Olsson, stadssekreterare (V) i Göteborg; Christina Tallberg, vice 
ordförande i PRO; Sven Erik Wånell, f d chef för Äldrecentrum i 
Stockholm

Samtalsledare: Lars Wettergren, ordförande i kommunala  
pensionärsrådet i Stockholm

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm

Kommission för ett socialt  
och hållbart Malmö / Barnfattigdom  
Z-SALEN

2010 beslöt Malmö Kommunstyrelse att tillsätta en politiskt obe-
roende kommission för att med vetenskapligt underbyggda stra-
tegier minska hälsoskillnaderna och skapa en socialt hållbar stad. 
Detta efter inspiration av en rapport från WHO under ledning 
av Michael Marmot, Closing the Gap in a generation, som hävdar 
att det går att påverka de sociala de faktorer som ligger bakom 
hälsoskillnader. Under seminariet presenteras ett sammandrag av 
kommissionens arbete och den särskilda rapporten om Barnfattig-
dom. Eva Olofsson och publiken följer upp med frågor.

Medverkande: Tapio Salonen, Professor i socialt arbete, Malmö 
Högskola. Samtalsledare: Eva Olofsson (V) riksdags ledamot i 
socialutskottet.

Arrangör: Gemensam Välfärd Malmö 

Privatiseringens pris – en  
urspårad järnvägspolitik 
PALME-SALEN

Vi har säkert de flesta av oss under de senaste åren drabbats av 
problem med tågen. Tåg försenas, stannar på rälsen och uteblir. 
Fungerande järnväg är av stor betydelse för enskilda människor 
men är också viktig för hela samhället, den är en förutsättning 
för en fungerande infrastruktur och allmän välfärd. Tågtra-
fik kräver samordning och planering. Men svenska politiker 
bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med 
marknadsmekanismer.

Medverkande: Mikael Nyberg, frilansjournalist och författare 
till Det stora tågrånet (2011) om järnvägens utveckling, från 
1800-talets marknadskaos till Statens Järnvägar och sedan 
vidare till nytt marknadskaos, mfl. Dessutom blir det ett kortare 
anförande av representant för SEKO, paneldebatt och samtal 
med publiken.

Arrangör: Gemensam Välfärd Norrköping

Psykbryt – psykisk hälsa i  
framtidens välfärd 
SANDLER-SALEN

Dialog om framtidens helhetsvård och psykiatri ur ett lång-
siktigt hållbart perspektiv. Panel från nätverket ”Upprop för en  
Ny Psykiatri” samtalar med publik och åhörare.

Paneldeltagare (preliminärt): David Bergman (barn- och ung-
domspsykiater, forskare), Gunnar Bohman (leg psykolog, leg 
psykoterapeut), Kajsa M Nordström (läkare), Lance Cederström (leg 
psykoterapeut), Madeleine Söderström (beteendevetare)

Arrangör: Uppropet  för en ny psykiatri

15.30  – 16.00  Paus

Brukarstyrda brukarrevisioner – ett 
sätt att öka kvalitén i socialt arbete!  
PER ALBIN-SALEN

En viktig förutsättning för gott socialt arbete att det är av 
god kvalitet och motsvarar de behov som finns. Brukarstyrda 
brukarrevisioner är ett verktyg för att öka brukarinflytandet 
och därmed förbättra effektivitet och kvalité i socialt arbete.
På seminariet presenteras Verdandis erfarenheter och metoder 
för Brukarstyrda brukarrevisioner vid bl a Beroendecentrum, 
Örebro läns landsting, Örebro kommuns Öppenvårdsgrupp  
och enheten för Försörjningsstöd, Örebro kommun.

Medverkande: Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, ombudsman Verdandi 
Örebro; Carina Dahl, verksamhetsledare Verdandi Örebro.

Samtalsledare: Helena Frisk, förbundsordförande i Verdandi.

Arrangör: Verdandi

Påskupprop – och se’n? 
SANDLER-SALEN

Våren 2011 samlades människor i Påskuppropet, en protest mot 
ett sjukförsäkringssystem med orimliga konsekvenser för utsatta 
och sjuka. Vad har hänt sedan dess? Och hur kan en väl funge-
rande sjukförsäkring se ut?

Medverkande: Tomas Eneroth, riksdagsledamot (s), vice ordfö-
rande i  socialförsäkringsutskottet, ledamot av Parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen; Kjell Rautio, välfärdsutredare på 
LO, representerar LO i referensgrupp till den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen; Maria Werme, nätverket SLUSSA 
(Samling för Livslust till Utbrända, SuperStressade och Anhöriga); 
Charlotte Therese Björnström, initiativtagare  till Påskuppropet, 
numera Solrosuppropet; Marie Larsson, diakon i Svenska kyrkan, 
Visby domkyrkoförsamling

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm

16.00  – 17.30  Parallella seminarier – session 2
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Facket och miljörörelsen  
tillsammans för rättvis klimat
omställning?  KATA-SALEN

Vi måste ställa om våra samhällen så att vi ska leva inom natu-
rens gränser, och på så sätt bidra till ett gott liv för alla på jord-
klotet. En omställning kan skapa gröna jobb, och mer jämlika 
samhällen. Kan fackföreningar och miljörörelsen tillsammans 
sätta denna agenda? Vilka utmaningar ser vi? Vilka lösningar 
finns vad gäller vårt boende, transporter, energi, industrin?

Medverkande: Johan Lindholm, ordförande Svenska Byggnads-
arbetareförbundet; Anders Olesen ordförande för byggfacken i 
Köpenhamn; Lars Henriksson, Volvoarbetare och författare till 
”Slutkört”; Ellie Cijvat, Jordens Vänner; Åke Johansson, SEKO 
Mellannorrland, och Torbjörn Vennström, Klimataktion.

Arrangör: Jordens vänner och Klimataktion

Skolbolagen – segregationens motor 
PER ALBIN-SALEN

Seminariet tar upp hur det svenska skolsystemet med fritt val, 
skolpeng, marknadsstyrning och vinddrivna skolaktiebolag 
driver fram skillnader mellan skolor och elever.

Medverkande: Sten Svenson, lärare och journalist, f d chefredak-
tör för Lärarnas tidning. Har även utrett åt Lärarförbundet 
hur skolans likvärdighet har påverkats av det fria skolvalet och 
skolans marknadsutsättning.

Arrangör: Nätverket för en likvärdig skola

Skatteparadisen – den globala  
ekonomins svarta hål 
Z-SALEN

Alltfler företag och banker utnyttjar skatteparadis för att möj-
liggöra skatteflykt. Skatteflykten hotar välfärden i både fattiga 
och rika länder. En aktuell rapport av Tax Justice Network visar 
att en superrik elit har smusslat undan 140 000 miljarder kr till 
världens skatteparadis. I flera kommuner väcks nu krav på att i 
den offentliga upphandlingen utesluta företag med koppling till 
skatteparadis. Attac m fl organisationer samverkar i kampanjen 
Finn skatten nu! (www.finnskatten.nu)

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: James Henry, Tax Justice Network, f d chefseko-
nom på McKinsey, New York; Gunilla Andersson (samtalsledare).

Arrangör: Attac

Social rättvisa i förorten 
PALME-SALEN

Dokumentärfilm

För två år sedan startade några ungdomar ifrån Biskopsgården i 
Göteborg PANTRARNA. De var frustrerade och arga över den 
sociala orättvisa de dagligen upplevde.

Med stort engagemang och klassanalys kämpar de för att 
förändra samhället genom att få unga människor att ta saken i 
egna händer, organisera sig, visa sitt missnöje och konfrontera 
politiker under parollen “All makt åt folket – och det är vi!”. 
På seminariet visas dokumentärfilmen “Behandla oss inte som 
djur”, som beskriver deras situation och arbete. Den handlar om 
social ojämlikhet och brott, diskriminering, klass, etnicitet och 
politik. Dessutom kommer medlemmar i Pantrarna  också att 
berätta om sin verksamhet. www.pantrarna.wordpress.com

Medverkande: Nätverket Pantrarna

Seminariet följs av en workshop kl 12.00

Arrangör: Gemensam Välfärd Malmö

Ideellt arbete – en del av problemet 
eller en del av lösningen?  
SANDLER-SALEN

Sektor 3, tankesmedjan för det civila samhället, kommer under 
2013 att göra frågan om frivilligt arbete i välfärden (särskilt i 
äldreomsorgen) till ett av sina prioriterade områden, ett av de 
områden där man vill väcka debatt.

En fråga som kan bli aktuell på flera håll är: Om en kommun 
menar sig inte ha råd med viss välfärdsverksamhet men inte vill 
sänka kvalitén, och det inte går att för opinion eller majoritet 
för att höja skatten, vad gör man då?  Ett vanligt svar är att 
civilsamhällets organisationer ska göra mer, och göra det ideellt. 
Men har vi råd med det?

Med andra ord: vilka konsekvenser får det för samhället i stort 
om ideella krafter allt mer tar över välfärdsuppgifter? Vilka 
effekter får det till exempel för jämställdhet och rätten till jämlik 
tillgång till omsorg? På vilket sätt och under vilka förutsättning-
ar kan frivilligarbetet stärka välfärdens kvalité och medborgar-
nas rätt till en aktiv mellanvalsdemokrati?

Medverkande: professor Lars Svedberg, forskningsledare för avdel-
ningen för forskning kring det civila samhället vid Ersta Sköndal 
högskola; Anna Ardin, Sektor3

Arrangörer: Sektor3 tankesmedja för det civila samhället

Söndag 3 februari

09.00  – 10.15   Parallella seminarier – session 3

10.1510.45 Paus

10.1510.45 Paus

Det finns brett stöd i Sverige för en solidarisk välfärdspolitik 
med gemensamt ägda och drivna välfärdstjänster. Ändå har 
de som driver dessa frågor haft svårt att nå ut. Ett samtal om 
opinionsbildning och hur vi kan få bättre genomslag för våra 
budskap och göra politiskt avtryck. Samtalet är tänkt att bli en 
reflektion och inspiration inför de workshops som avslutar konfe-
rensen, och där vi ska planera mer konkreta aktioner/initiativ.

Medverkande: Maria Sundvall, Gemensam Välfärd  
Stockholm; David Eklind, Samhällspolitisk ombudsman,  
Handelsanställdas förbund; Anette Lydén, skribent i  
Verdandisten och folkhögskollärare; Anders Olesen, ordförande 
för byggfacken i Köpenhamn

10.45  – 12.00  
Avstamp för en vitaliserad välfärd – eller konsten att få rätt  Z-SALEN
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12.00  – 13.30  Workshops

Skatteparadisen – den globala  
ekonomins svarta hål  KATA-SALEN

Medverkande: Carina Nilsson, kommunalråd (S), Malmö; Annika 
Lillemets, riksdagsledamot (MP), Linköping; Birgitta Sevefjord, 
oppositionslandstingsråd (V), Stockholm; Thomas Wallgren, kom-
munfullmäktigeledamot (S), Helsingfors; Jens Tandstad, Attac 
Norge; Gunilla Andersson, samtalsledare.

Arrangör: Attac

Social rättvisa i förorten  PALME-SALEN

I denna workshop medverkar bl a Pantrarna (Göteborg),  
Megafonen (Stockholm), Alby är inte till salu och Rädda Barnen, och 
de inleder med att kort presentera sig och sin verksamhet.  
Men syftet med workshopen är att alla närvarande ska få möjlig-
het till samtal och debatt. Vad behöver göras? Hur får vi fler att 
vilja organisera sig och kämpa för en bra fritid och boendemiljö?  
Att tro på möjligheten att byta ut vanmakt mot makt och infly-
tande över sina liv. 

Samtalsledare: Jenny Bengtsson, ordförande i Hotell- och  
Restaurangfacket, avd 2.

Arrangör: Gemensam Välfärd Malmö

Hur lyfter vi sjukförsäkrings debatten? 
PER ALBIN-SALEN

När inte torgmöten är nog – vilka vill våra organisationer  
påverka? När, var och hur ska vi göra det?

Jobbar man länge inom en organisation tappar man ibland 
sugen. Är det här en intresseklubb för redan frälsta? Når vi dem 
som vi vill påverka? Torgmöten i all ära men vill man nå dem 
som inte redan är engagerade och makthavare får man jobba 
även på andra sätt. I Föreningen Solrosuppropet.se har vi tagit 

nya grepp för att orka jobba vidare. Vi debatterar i press och 
radio, bloggar, facebookar, twittrar, ger ut kalendern Vanligt 
Folk med bara sjuka och arbetslösa som modeller, kuppar mot 
politiker… Det finns många organisationer som utanför parti-
politiken arbetar för en bättre välfärd, det är kanske dags att vi 
samordnar oss bättre och gör upp gemensamma planer för att 
nå ut maximalt.

Medverkande: Carina Wellton och Björn Nilsson, ordförande och 
styrelseledamot i Föreningen Solrosuppropet.se.  
Mer om föreningen här solrosuppropet.se

Arrangör: Solrosuppropet

Vår gemensamma kamp 
BRANTING-SALEN

Hur ska vi kunna få de riktigt stora frågorna (faktiskt livsavgö-
rande) att ta den plats de förtjänar i politiken och i samtalen 
mellan människor? Och hur ska vi komma till tals i dessa samtal? 
Workshopen börjar med en ”runda” och Lasse Taxén från Gemen-
sam Välfärd Stockholm är samtalsledare. Bakgrundsmaterial till 
workshopen finns att hämta här: http://valuesandframes.org

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm

Hur kan vi tillsammans stärka  
försvaret av välfärden?   
SANDLER-SALEN

Nedrustningen av välfärden och privatiseringarna väcker 
protester i breda samhällsgrupper, och många arbetar för att 
försvara välfärden. I den här workshopen vill vi tillsammans 
diskutera hur rörelsen mot vinster i välfärden ska kunna  
stärkas under perioden fram till valet 2014.

Vilka frågor och arbetsformer finns där individer och organisa-
tioner från olika håll kan agera tillsammans?

Arrangör: Gemensam Välfärd Stockholm

  

Praktisk information
Arrangör: Välfärd och Framtid – nationell välfärdskonferens  
2013 – arrangeras av Nätverket Gemensam Välfärd och  
ABF Stockholm med stöd av LO-distriktet i Stockholms län, 
SEKO och Verdandi. 

Kontaktuppgifter till arrangörerna:

Martin Villner (lördag):  076 - 816 78 46

Camilla Salomonsson (lördag): 070 - 604  90  30

K-G Westlund (söndag): 070 - 299  72  59

E-post: valfard2013@hotmail.se.

Adress till konferensen: ABF, Sveavägen 41, Stockholm (plan 1).  
Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan (grön linje). 

Trådlöst internet: För dig som vill använda din dator/ 
smarta telefon så är nätverksnamnet ABF och lösenordet  
erlanderR0345

Först till kvarn gäller för alla seminarier. Vi har tyvärr ingen  
möjlighet att garantera företräde för föranmälda till  
seminarierna. Så var ute i god tid!

Gemensam Välfärds hemsida: gemensamvalfard.se

Konferensens hemsida: valfardskonferensen.wordpress.com

Kaffe/te går att köpa i pauserna för 20 kr. Det är självservering, 
pengarna läggs i anvisad burk på kaffeborden. Även här först  
till kvarn då det är svårt att beräkna åtgången.

Mat/dryck: Det finns ingen försäljning av mat/dryck i ABF- 
huset. Det är förbjudet att förtära mat eller dryck i föreläsnings-
salarna. Kaffe och te finns att köpa i pauserna.

Middag: Du som redan anmält dig till middagen kan betala och 
hämta ut din middagsbiljett i receptionen (föranmälan senast 
den 25 jan krävs för att få köpa middagsbiljett). Hämta ut din 
biljett senast kl. 16 på lördagen. 

Tid: Lördag kl. 19.  
Plats: Föreningsrådslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1.

Fest: Efter middagen på kvällen blir det fest i samma lokal som 
middagen. Biljetter till enbart festen köps i förväg i konferensens 
reception på plan 1 i ABF-huset. Pris: 60 kr. Först till kvarn. 
Dryck finns att köpa till självkostnadspris. Ta med kontanter!

Vägbeskrivning till middag/fest: 
Buss nr 59 från Tegnergatan/Adolf Fredriks kyrka (utanför 
ABF). Tider: 17.57 från Tegnergatan. Framme Malmgårds-
vägen kl 18.20. Eller samma buss kl. 18.27 från Tegnergatan. 
Framme kl 18.53. Pumpan ligger ca 100 m från hållpatsen. 

4

10.1510.45 Paus


