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1. Fritt insulin (Leif Brandt, Kalmar) 
Det har aktualiserats på senare tid från olika håll att insulinet ska vara kvar i förmånssystemet eller 
inte. För de som lever med diabetes idag är det självklart att insulinet är kostnadsfritt. Så har det 
varit i Sverige sedan 1955. Genom åren har frågan om insulinets kostnadsfrihet diskuterats. 
Senast 2000 fastslog regeringen och riksdag att insulin fortsättningsvis ska vara fritt. Således så 
äger TLV inte frågan om insulinet skall utgå som förmån. Det är regering (tillsammans med 
Socialstyrelsen) och riksdag som äger den frågan. Nu aktualiserar Storstockholms 
diabetesförening, SSDF tillsammans med Diabetesorganisationen i Sverige (DIOS) (Är inte 
godkända som riksorganisation av Socialstyrelsen), frågan när man, med utgångspunkt i 
subventioneringen av insulin, vill öppna upp för diskussion kring andra behandlingsalternativ vid 
diabetes. 

Idag är insulinbehandling det enda möjliga vid typ 1-diabetes. Insulin är ett livsviktigt hormon för 
personer med Typ1 Diabetes, för att dessa överhuvudtaget skall kunna leva. Utan insulin dör en 
person med Diabetes inom allt från någon dag till några dagar. Det är således mycket viktigt att få 
insulin. Skulle insulinet försvinna ur förmånssystemet bli det en plånboksfråga. Den som inte har 
pengar har inte råd att köpa sitt så livsviktiga insulin. Det är ju så att det är Socialstyrelsen som 
avgör vilka sjukdomar, som skall omfattas av kostnadsfria läkemedel inte TLV. Vid typ 2-diabetes 
finns det fler behandlingsmöjligheter beroende på i vilken utsträckning kroppen själv förmår att 
producera insulin. När läkemedelsbehandling sätts in vid typ 2-diabetes anser vi att det viktigaste 
är att personen ifråga får det bäst lämpade läkemedlet för honom/henne, oavsett kostnad och att 
vården är lyhörd för den enskildes önskemål/behov. 

Att just insulin är kostnadsfritt för den enskilde saknar betydelse i detta sammanhang och ska inte 
påverka vilket läkemedel läkaren förskriver. 

Vad gör Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och partiet i denna fråga, att TLV inte ”lägger 
sina fingrar i vägen” och beslutar något som de inte kan besluta om? 

Kan STS tänka sig driva lobbning med Svenska Diabetesförbundet i frågan om det skulle bli 
aktuellt med att insulinet skulle bli föremål för utträde ur förmånssystemet? 

 

2. Vapenexport (Bo Nordquist, Stockholms stad) 
STS har ett kongressbeslut om ett totalförbud för vapenexporten. 

Under 2013 ökade Sveriges export av försvarsmaterial med 22 procent enligt uppgifter från 
Inspektionen för strategiska produkter. Det exporterades för 11, 9 miljarder. 

Fråga till förbundsstyrelsen: Vad har vi gjort under det senaste året i arbetet mot vapenexport? 
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3. Alkoholreklam (Bo Nordquist, Stockholms stad) 
Att öppna en tidning idag innebär att man sköljs över av massor av reklam för alkohol. För att 
rättfärdiga denna reklam är den försedd med varningstexter om hur farlig alkoholen är.  

Fråga: Hur anser förbundsstyrelsen att vi ska agera i denna fråga? Reklamförbud? 

 

4. Romer (Gabriele Winai, Stockholms stad) 
Medlemmar i Stockholms stads distrikt har under år flera engagerat sig i frågor som rör hur vi 
bemöter de EU-medborgare från företrädesvis Rumänien, vilka kommer till Sverige och hamnar 
på gatan för att samla in pengar för att kunna klara sin situation i sitt hemland. Arbetet har dels 
inneburit praktisk hjälp, men också en strävan efter mer kunskap om romernas situation i sitt 
hemland och om romernas historia som minoritetsgrupp i Sverige. Historien om hur vi har 
behandlat den romska minoriteten i Sverige rymmer många mörka sidor. Detta framgår inte 
minst av den Vitbok som tagits fram av Arbetsmarknadsdepartementet (DS 2014:8). 

Hos många med våra värderingar ger tiggeriet på våra gator en stark signal om svåra förhållanden 
för dessa människor i sina hemländer. Vi inser dock att den rent medmänskliga reaktionen att 
vilja hjälpa de människor vi ser framför oss är otillräcklig.  

När socialdemokratin nu inom ett halvt år med hög sannolikhet får den politiska makten i riksdag 
och åtminstone i många delar av vårt land i landsting och kommuner är det angeläget att 
socialdemokratin formulerar en politik i dessa frågor. 

Det är angeläget att Tro och solidaritet, som en del i vårt arbete med ”Ett Sverige för alla” driver 
på vårt parti i denna fråga. Detta dels för att vi tror att detta är angeläget och dels för att flera 
andra partier är väl förberedda och till och med enligt vad vi fått höra har avsatt särskilda pengar 
för insatser inom detta område i sina kommande budgetförslag. 

Förbundsstyrelsen har under våren 2014 antagit ett utlåtande rörande dessa frågor och vår fråga 
är hur Förbundsstyrelsen tänker följa upp detta under innevarande år och därefter hur 
Förbundsstyrelsen vill driva partiledningen till att formulera en politik inom detta område? 

 

5. Sociala krav vid upphandling (Erik Lindberg, Stockholms stad) 
Den motion som kom från Solidaritet i Västerort till förra årets förbundsmöte handlade om 
sociala krav vid upphandling. Motionen och beslutet på förbundsårsmötet skulle skickas till s-
riksdagsgruppen. Hur har motionen och beslutet tagits emot i riksdagsgruppen? Finns något som 
förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för Tro & Solidaritet kan göra med anledning av 
mottagandet i riksdagsgruppen? 
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6. Socialt protokoll (Erik Lindberg, Stockholms stad) 
Efter EU-valet har frågan om ett socialt protokoll, som läggs till EU-fördraget blivit ännu mer 
angeläget. Det blåser ju en tydlig vänstervind i opinionen. De europeiska socialdemokraterna har 
föreslagit att EU-fördraget skall kompletteras med ett bindande socialt protokoll. Ett sådant 
protokoll skulle kraftig förändra i EU i social riktning. Den svenska socialdemokratiska gruppen i 
EU-parlamentet bör kraftfull verka för att hela s-gruppen i EU-parlamentet verkar för att 
protokollet förverkligas. En eventuell s-ledd regering i Sverige efter valet bör också påverkas att 
agera för detta protokoll. Socialdemokrater för Tro & Solidaritet med sin tradition av kamp för 
social rättvisa bör trycka på att s-politiker på olika nivåer agerar för att förverkliga detta protokoll. 

Hur tänker förbundsstyrelsen för STS verka för att sådana påtryckningar sker? 


