
Lördag 15 mars

10.00  – 11.00  Plenum
Invigning.  (Z-SALEN)
Kjersti Barsok, vice ordf LO Oslo

Kjell Rautio, LOs välfärdsutredare

Helena Frisk, ordf Verdandi

Dororthea Härlin, Berlin Water Table, Attac Germany

Moderator: Gunilla Andersson, Attac Sverige och  
Nätverket för Gemensam Välfärd

11.00  – 11.30  Paus

11.30  – 13.00 Session 1
1. Grön omställning för jobb och  
välfärd – en valfråga värd namnet.  
(Z-SALEN)
Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem 
vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagord-
ningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av 
vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och 
behovet av nya modeller. 

Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveck-
ling, KTH, Martin Viredius, Transportarbetarförbundet, 
Rikard Warlenius, Humanekolog, Lunds Universitet, Thorsten 
Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin 

Moderator: Lars Igeland, Jordens Vänner

Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

2. Den stora omvandlingen – om  
privatiseringens pris. (SANDLER)
Välfärden i Sverige har genomgått en genomgripande om-
vandling. Internationell affärspress talar om ”den nya svenska 
modellen”: skattefinansiering, kundval och obegränsade vinster. 
Det är en växande marknad värd minst hundra miljarder, där 
riskkapitalägda koncerner dominerar. – Hur har omvandlingen 
ägt rum, vilka är drivkrafterna och aktörerna och hur har de 
lyckats ”sälja in” sin modell trots att folkmajoriteten är emot den.

Medverkande: Kent Werne och Olav Fumarola Unsgaard talar 
utifrån antologin Den stora omvandlingen – Sex granskande 
reportage om privatiseringens pris.

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

3. Det goda äldreboendet. (PALME)
Mycken kritik har, med rätta, riktats mot äldreboenden i landet. 
Men det finns exempel på goda äldreboenden. Ett sådant är 
Gerdas gård i Göteborg. Där har institutionen förvandlats till 
ett hem för de boenden, och det har t o m vunnit pris i Europa 
för sin ”äldrevänlighet”. Utifrån en presentation av Gerdas gård 
kommer ett samtal att föras om vad som karakteriserar ett gott 
äldreboende och hur man kommer dit.

Medverkande: Karin Gens, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, 
Pär Schön, forskare, Aging Research Center och Karolinska 
Institutet & Stockholms universitet, Taina Huhtala, enhetschef 
vid Brommagården i Stockholm

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd 

4. We’re Not Broke – film. (PER ALBIN)
En film om ett USA som närmar sig statsbankrutt samtidigt som 
de största amerikanska bolagen nolltaxerar – och om medborgare 
som protesterar. Attac har i samarbete med filmens producent 
framställt ett antal DVD i svensk översättning. Aktiva medborg-
are i Sverige som vill fokusera på skatteflykt och skatteparadis 
erbjuds att visa filmen på fler orter i landet.

Arrangör: Attac

5. Ställ om bostadspolitiken –  
för klimatet, social rättvisa och  
bostäder åt alla. (ERLANDER)
Marknadshärjningarna på bostadsmarknaden leder till segre-
gation, ökad hemlöshet, utarmning av förorterna och finansiell 
instabilitet. Bostäderna behöver rustas och energieffektiviseras. 
Boinflytandet behöver öka. Motkrafter samlas för att vända 
utvecklingen.

Medverkande: En idéverkstad med deltagare från Jordens Vänner, 
Jagvillhabostadnu, Kvinnors Byggforum, Klimataktion, lokala 
hyresgästföreningar mfl.

Samtalsledare: Ellie Cijvat och Hanna Borglund

Arrangör: Jordens Vänner

6. Så får vi till stånd en likvärdig  
skola, del 1.  (BRANTING)
Den svenska skolan har försämrats kraftigt de senaste två 
decennierna. Segregationen ökar och kunskapsresultaten faller. 
Nätverket för en likvärdig skola presenterar ett förslag på hur vi 
kan stoppa den alltmer segregerande skolpolitiken.

Medverkande: Sten Svensson, före detta chefredaktör Lärarnas 
tidning och utredare av skolans likvärdighet

Arrangör: Nätverket för en likvärdig skola 1

välfärd och 
framtid
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och klimatet
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13.15  – 14.15  Plenum 
Eurokrisen – orsaker, konsekvenser, 
lösningar.  (Z-SALEN)
Alexandra Pascalidou och Kajsa Ekis-Ekman kommer utifrån 
sina böcker ”Kaos – ett grekiskt krislexikon” och ”Skulden” 
prata om krisen i Europa.

Moderator: Hanna Stenström, Nätverket för Gemensam  
Välfärd

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och Klimat aktion

14.15  – 14.30 Paus

14.30  – 16.00 Session 2

1. Förena klimatkampen med den 
sociala kampen för arbete och social 
rättvisa. (Z-SALEN)
Under förra seklet drev de stora sociala rörelserna på för 
utveckling av demokrati, arbetsrätt och välfärd, men inför den 
väv av kriser som nu utmanar samhället i grunden har de varit 
ganska tysta. Men frön börjar gro och nya rörelser märks inter-
nationellt. Hur kan vi i Norden mobilisera tillräckligt, snabbt, 
tillräckligt brett, och tillräckligt kraftfullt? 

Medverkande: Asbjørn Wahl, For velferdsstaten Norge, Lars 
Henriksson, Metallarbetare, författare, Clara Lindblom, 
förbundsstyrelseledamot Hyresgästföreningen, Lina Hjorth, 
Klimataktion

Moderator: Tord Björk

Arrangörer: Jordens Vänner och Klimataktion

2. A few people can move a lot – don’t 
hesitate (or resignate). (SANDLER)
The story of the Berlin Water Table: How we moved the biggest 
European water company from privatisation back into public hand.

Medverkande: Dorothea Härlin, Berlin Water Table och Attac 
Germany

Moderator: Åsa Ågren, Attac Sverige

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och Attac

3. Tax haven free city!  (PALME)
Kommuner och regioner i flera länder tar nu egna initiativ för 
att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag och ban-
ker som utnyttjar skatteparadis (tax havens). Aktiva medborgare 
och lokalpolitiker möts för att bygga ett internationellt nätverk 
för skatteparadisfria kommuner och regioner. Se: www.taxha-
venfree.org. Seminariet hålls på engelska. 

Medverkande: Mathilde Dupré, skatteparadiskampanjen i Frank-
rike, Leonie Nimmo, Ethical Consumer i Storbritannien, Cari-
na Nilsson, kommunalråd i Malmö, Benedikte Pryneid Hansen, 
Attac Norge, Gunilla Andersson, Attac Sverige m fl.

Arrangör: Attac

4. Så får vi till stånd en likvärdig  
skola, del 2. (PER-ALBIN)
En paneldiskussion mellan representanter för den rödgröna 
oppositionen om hur de tänker få stopp på den ökande segrega-
tionen mellan elever och skolor samt arbeta för en likvärdig och 
bra skola för alla. Vilken roll har det fria skolvalet och vinst-
drivna skolor spelat för problemen? Vad ser de som de viktigaste 
politiska åtgärderna för att bryta den negativa trenden i skolan 
på kort och lång sikt?

Medverkande: Roger Mogert (s), oppositionsborgarråd i Stock-
holm med ansvar för skolfrågor; Wiwi-Anne Johansson (v), riks-
dagsledamot, ledamot i socialförsäkringsutskottet och suppleant 
i utbildningsutskottet; Ibar Jamin (mp), riksdagsledamot och 
utbildningspolitisk talesperson 

Moderator: Daniel Suhonen, chef Katalys – institut för facklig 
idéutveckling

Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd, Nätverket för en 
likvärdig skola och Katalys

5. ”Kan Köpenhamn så kan vi”.  
(ERLANDER)
Samtal mellan MärtaLisa Tillema och Elin Lindén om Tillits-
reformen i Danmark. I Sverige har New Public Management 
(NPM) införts inom den gemensamma sektorn på många håll. 
I Köpenhamn har politiken utifrån fackliga krav uppmärksam-
mat NPM:s avigsidor med ökad administration, sämre samar-
bete, sämre service till kommuninnevånarna m.m. och bestämt 
sig för att grundligt gå igenom med de anställda vad som kan tas 
bort. Reformen kallas för Tillidsreformen, på svenska ”förtroen-
dereformen”.

Socialarbetarna MärtaLisa Tillema och Elin Lindén samtalar 
utifrån besök i Köpenhamn och erfarenheter därifrån och om 
Tillidsreformen kan vara något att arbeta för i Sverige.

Arrangör: Socialarbetarnätverket Nu Bryter Vi Tystnaden

6. Den tysta statskuppen – så  
genomfördes privatiseringarna av 
vård, skola och omsorg. (BRANTING)
Trots att 80 % av medborgarna inte vill ha en privatiserad 
omsorg, skola och vård, har alliansen ändå lyckats genomdriva 
detta utan större motstånd. Denna ”statskupp i det tysta” (Dan 
Josefsson) har varit möjlig enbart genom att alliansen oerhört 
skickligt dolt sina verkliga värderingar, och på ytan bekänt sig 
till de värderingar som en majoritet står för. Att värderingar 
har en oerhörd sprängkraft visas inte minst av att Carema på 4 
månader förvandlades från ett affischnamn för borgerligheten 
till en symbol för vanvård av åldringar. På seminariet kommer 
vi att prata om värderingar, vilken roll de spelar, och hur vi kan 
arbeta med värderingar som grund för att återuppbygga ett 
samhälle byggt på solidaritet och jämlikhet. Hittills har ”vårt 
sätt att bemöta högervridningen har varit katastrofalt. I stället 
för att ta strid för våra värden har vi försökt anpassa oss till 
deras” (George Monbiot, kolumnist i The Guardian).

Medverkande: Lars Taxén

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd
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Söndag 16 mars

10.00  – 11.30 Session 3

1. New Public Management,  
del 1 – när offentlig verksamhet  
blir en marknad (Z-SALEN) 
New Public Management innebär införandet av både marknads-
mekanismer och kontroll i offentlig verksamhet. Styrningen är 
en egenartad kombination av butik och byråkrati, där butiken 
kännetecknas av liberalt tankegods och byråkratin av expan-
derande kontroll- och rapporteringssystem som signalerar en 
grundläggande misstro mot personalen.

Historisk bakgrund/Kjell Rautio, utredare på LO

Hur påverkar NPM i vardagen?

  Sjukvården: Martin Wohlin, Universitetslektor Akademiska 
sjukhuset/Uppsala universitet

 Polisen: Stefan Holgersson, polis, forskare

  Äldreomsorgen: Ulf Bjerregaard, Kommunal Sektion  
Skärholmen

  Socialtjänsten: Ann-Marie Strömberg, Socionom och fackligt 
aktiv för Akademikerförbundet SSR Stockholms stad (SACO)

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

2. Bollen är i rullning – Folkkampanj 
för gemensam välfärd (SANDLER)
En lång rad kampanjorganisationer, fackföreningar, intresseor-
ganisationer för olika yrkesgrupper och personer som drab-
bats av försämringarna i välfärden, med flera samlades till en 
gemensam protest mot privatiseringar och nedskärningar på 
en rad orter den 21 september 2013. En ny folkrörelse föddes, 
Folkkampanjen för gemensam välfärd.

På seminariet samlas företrädare för Folkkampanjens olika 
lokalgrupper och berättar om sina erfarenheter och planer för 
framtiden. Vilka frågor har varit mobiliserande lokalt? Hur har 
vi lyckats nå ut till de direkt berörda, brukarna av samhällsser-
vicen och de anställda? Hur kan vi få bollen att rulla vidare så 
att välfärdsfrågorna hamnar i centrum för valrörelsen?

Arrangör: Folkkampanj för Gemensam Välfärd

3. Lojal, lydig och tyst:  
Om nya styrsystem, decentraliserat 
ansvar och bristfällig dialog i  
socialtjänsten (PALME)
Wanja Astvik, Stockholms Universitet, berättar om sin forskning 
om socialsekreterares arbetsmiljö och de ”försvarsstrategier” som 
socialsekreterare tvingas tillämpa för att orka med sitt arbete och 
de konsekvenser detta har för socialtjänsten och för dem själva.

Medverkande: Wanja Astvik, forskare Stockholms Universitet

Arrangör: Socialarbetarnätverket Nu Bryter Vi Tystnaden

4. Folkhälsopolitikens framtid  
(PER-ALBIN)
Internationellt pågår en rörelse för att bekämpa den ojämlika 
hälsan som har betecknats som ”vår tids största orättvisa”. I 

Sverige ökar hälsoklyftorna samtidigt som folkhälsoarbetet 
försvagas, inriktas på snäva livsstilsfrågor och allt mer tappar ett 
socialt jämlikhetsperspektiv.

Seminariet handlar om hur vi skall kunna utveckla en ny folk-
hälsopolitik som utgår från ett socialt rättviseperspektiv och lär 
av de lokala initiativ som tagits, bland annat i Malmö.

Medverkande: Inledare är Agneta Luttrop (mp), Johan Sjölander 
(s), Gunnar Ågren från Nätverket för Gemensam Välfärd samt 
en företrädare för (v).

Moderator: Christer Hogstedt, Nätverket för Gemensam  
Välfärd

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

5. Bristande rättssäkerhet för utsatta 
grupper (ERLANDER)
Claes Jansson, enhetschef på försäkringsrättsenheten på LO-
TCO Rättsskydd AB, berättar om deras erfarenheter av rätts-
systemet. Hur fungerar socialförsäkringssystemet för utbrända, 
utmobbade, utförsäkrade m fl i praktiken? Vad krävs för att få 
sjukpenning eller sjukersättning? Eller för att få arbetsskada 
godkänd? Hur kan man agera för att ta tillvara sina rättigheter? 
Även aktuella rättsfall kommer att tas upp. Samtalspanel bl a 
om konsekvenser av vuxenmobbning – kränkande särbehand-
ling och om utförsäkring med socionomperspektiv..

Arrangör: SLUSSA

6. Svart ekonomi och samhälls
påverkan (BRANTING)
Seminariet kommer att belysa skattefusk, osund konkurrens och 
dess påverkan på samhället. 

Medverkande: Thord Ingesson och KG Wanngård från LO

Arrangör: LO

11.30  – 12.00 Paus

12.00  – 13.00 Plenum
Nordisk folkrörelsesamverkan  
för gröna jobb och rättvis  
klimatomställning (Z-SALEN)
Ett panelsamtal om förutsättningar, möjligheter och konkreta 
steg på vägen till en ny politik för rättvis omställning i Norden. 

Medverkande: Daniel Suhonen, tankesmedjan Katalys, Kjersti 
Barsok, vice ordförande LO Oslo, Hans-Henrik Samuelsson, 
Klimaforum Danmark och Ellie Cijvat, Jordens Vänner

Moderator: Torbjörn Vennström

Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion och Klimaforum  
Danmark

13.15  – 15.00 Session 4 

1. New Public Management, del 2 – 
avveckling och alternativ (Z-SALEN)
På olika håll pågår en kamp för att komma bort från NPM-styr-
ningen och hitta alternativa ledningsmodeller. Vi visar på några 
goda exempel och diskuterar hur vi kan gå vidare. Vad kan du 
göra konkret i den verksamhet du arbetar i?



Vad har gjorts för att motverka NPM? 

  Skottland och utanför Sverige, Asbjörn Wahl, For Velferdsstaten, 
Norge

  Sverige, Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of 
Liverpool, f d departementsråd och chef för Socialdeparte-
mentets sjukvårdsenhet.

Hur går vi vidare?

 Samtal, förslag, diskussion åhörare

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

2. Bra välfärdskommuner –  
kommuner presenterar sin välfärds
politik (SANDLER)
Runt om i landet finns kommuner med bra och spännande 
”välfärdslösningar”. Eskilstuna och Norrköping är två sådana 
kommuner. Ansvariga politiker därifrån kommer att presentera 
vad de gjort och hur de tänker bl a vad gäller ungdomsarbets-
löshet, jämställdhet, äldreomsorg, vinstdrift, upphandlingskrav, 
flyktingsmottagande, integration och medborgardialog.

Medverkande: Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (s) 
och Joel Hamberg, kommunalråd (v), Eskilstuna. Mona Olsson, 
kommunalråd (v) och Ricardo Olivares, politisk sekreterare (v), 
Norrköping.

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

3. ”Bostad Först”  ett framgångsrikt 
arbetssätt för att minska hemlösheten 
(PALME)
Hemlöshet är först och främst ett bostadsproblem och ska be-
handlas som ett sådant. Genom att lösa bostadsfrågan, kan man 
sedan bygga upp det sociala. Projektet i Örebro drivs av Verdan-
di och Hela Människan - RIA Dorkas i Örebro. Idén bakom 
”Bostad först” bygger på principen att man först tillgodoser 
den grundläggande mänskliga rättigheten till bostad, vilket 
möjliggör att andra åtgärder lyckas. Under 2013 har 6 personer 
med långvarig hemlöshet erbjudits bostad och vägledarstöd, 
arbetssättet visar nu framgångar i kvarboende. 

Medverkande: Anna-Lena Lindqvist Verksamhetsledare Bostad 
Först Örebro, Carina Dahl Ombudsman Verdandi Örebro.

Arrangör: Verdandi Örebrokrets

4. Skatteflykt – nej tack! (PER-ALBIN)
Vi har råd att satsa ordentligt på välfärden och på klimatinves-
teringar om vi sätter stopp för skatteflykten via skatteparadisen. 
Hur gör vi det? Alla som vill dra sitt strå till stacken är välkom-
na till ett konstruktivt samtal om vad vi kan göra tillsammans. 

Medverkande: Benedikte Pryneid Hansen, Attac Norge, Gunilla 
Andersson, Attac Sverige m fl.

Arrangör: Attac

5. Rättvis omställning och valåret 
2014. Mobilisering för framtidstro  
(BRANTING)
Hur går vi vidare? Ett deltagaraktivt samtalsforum där vi vill 
utveckla konkreta steg för nationell och nordisk mobilisering. 
Seminariet bygger på de seminarier som hållits om gröna jobb 
och klimatomställning, om bostadspolitiken, om att förena den 
sociala kampen med klimatkampen, samt om nordisk folkrörel-
sesamverkan. Här vill vi identifiera konkreta handlingsalterna-
tiv framåt.

Anders Olesen, facklig koordinator, Enhedslisten, Danmark, 
inleder med danska erfarenheter och ett danskt initiativ.

Moderator: Torbjörn Vennström och Ellie Cijvat

Arrangörer: Jordens Vänner och Klimataktion

15.15  – 16.00 Plenum
Visst kan vi rädda välfärden (Z-SALEN)
Den stora myten kring svensk välfärdspolitik är att den för-
ändras på grund av ekonomiska problem. I själva verket kan vi 
enkelt finansiera en ökad trygghet. I en bildrik föreläsning visar 
Johan Ehrenberg, grundare av ETC, att det handlar om politiska 
val och inte resursbrist.

Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd
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Praktisk information
Välfärdskonferensen 2014 Välfärd och Framtid – samling för gemen-
samma lösningar för välfärden, jobben och klimatet – arrangeras av 
Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Klimataktion, Jordens 
Vänner, Verdandi, Nu bryter vi tystnaden och ABF Stockholm 
med stöd av LO-distriktet i Stockholms län.

Kontaktuppgifter till arrangörerna:

Martin Villner: 076 – 816 78 46

Hanna Stenström: 070 – 583 32 27

Torbjörn Vennström: 070 – 819 72 05

Carina Dahl: 070 – 347 88 53

E-post: mvillner@gmail.com

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

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, frukt och smörgåsar går att köpa i pauserna. 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 föreläsningssalarna. 

Det är ingen avgift till konferensen men vi vill gärna att man anmäler 
sig, vilket du gör här:  
valfardskonferensen.wordpress.com/anmalan

Fest
Det kommer var livemusik och djs på Kägelbanan (Södra  
Teatern) tillsammans med föreningen Öppna rum som har ett 
eget forum samma dag där. Alla deltagare på Välfärd och fram-
tid är hjärtligt välkomna dit!

Inträdet kostar 60 kronor och biljett köper du i dörren (dvs ingen 
föranmälan).

Tid: Lördag från kl 20.

Plats: Södra Teatern, Mosebacke Torg 1–3, T-Slussen


