Inbjudan till ESO-seminarium den 20 februari 2014

Goda år på ålderns höst?
Ett seminarium om konkurrens i äldreomsorgen
Driftsformerna i den svenska äldreomsorgen har förändrats påtagligt de senaste decennierna. I knappt hälften av landets kommuner
finns nu omsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling
pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård
och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar.
I rapporten Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen analyserar forskarna Mats Bergman och Henrik Jordahl förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid marknadsliknande lösningar i äldreomsorgen.
De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:





Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?
Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?

På seminariet presenterar författarna sin rapport och därefter följer
en diskussion om konkurrens, kundval, kontroll och kvalitet i
äldreomsorgen.
På seminariet medverkar
Mats Bergman
Henrik Jordahl
Paula Blomqvist
Jane Lindell Ljunggren
Ragnwi Marcelind
Berit Rollén
Staffan Werme

Professor, Södertörns högskola
Docent, Institutet för Näringslivsforskning
Docent, Uppsala universitet
Äldreomsorgsentreprenör
Statssekreterare (KD), Socialdepartementet
Äldreomsorgsdebattör, fd statssekreterare (S)
Kommunalråd (FP)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Välkomna!

Program

Expertgruppen för Studier i
Offentlig ekonomi

12.50 Kaffe

ESO är en kommitté med uppdrag att
självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

13.00 Inledning
Hans Lindblad

Expertgruppen består av

13.05 Presentation av rapporten
Mats Bergman & Henrik Jordahl
13.30 Kommentarer
Ragnwi Marcelind
Berit Rollén
14.00 Paneldiskussion
Paula Blomqvist
Jane Lindell Ljunggren
Staffan Werme
m.fl.
15.00 Seminariet slut

Ordförande
Hans Lindblad, fil.dr i nationalekonomi
och riksgäldsdirektör
Vice ordförande
Villy Bergström, docent i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef
Robert Erikson, professor i sociologi,
Institutet för social forskning vid
Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson,
Statskontoret

generaldirektör,

Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Sylvia Schwaag Serger, adj. professor i
forskningspolitik, Lunds universitet,
och verksam vid VINNOVA

Tid: Torsdagen den 20 februari 2014
kl. 13.00 – 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 5, Stockholm

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 18 februari
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt
Läs mer om ESO på www.eso.expertgrupp.se

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyndigheten

