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Katarina Västra socialdemokratiska förening

Vård- och omsorgsboendena i Stockholm drivs i princip enligt tre olika modeller:

1. I egenregi, dvs. staden driver verksamheten med egen personal.

2. Genom upphandling, dvs. verksamheten tilldelas en aktör via en offentlig upphandling under __
normalt 4+2+2 år. I vissa fall konkurrerar stadsdelsförvaltningarna med privata entreprenörer via
s.k. egenanbud.

3. Helt i privat regi.

När det gäller driftsformerna 1 & 3 är förutsättningarna ganska enkla att beskriva. Verksamheten bedrivs
löpande, dvs. utan någon bortre tidsgräns, vilket skapar kontinuitet och ger incitament för de ansvariga
att löpande förnya och förbättra verksamheten i syfte att locka äldre att flytta in.

När det gäller den verksamhet som upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gäller
andra villkor. Beslut om upphandling baseras på det skriftliga underlag entreprenörerna har lämnat till
kommunen. Oftast krävs att anbudsgivaren uppfyller vissa basvillkor för att komma ifråga, valet av
entreprenör bestäms av de extra tjänster som erbjuds inom den på förhand givna ekonomiska ramen.
Valet av entreprenör ska i princip uteslutande ske på basis av den kvalitet som utlovas.

Erfarenheterna från LOU-upphandlingsmodellen är blandade. I många fall görs ett ambitiöst arbete och
de gamla erbjuds en mycket god omsorg.

Problemet är att systemet med upphandling innehåller en rad faktorer som motverkar både
kvalitetsförbättringar och kontinuitet.

Några erfarenheten från Södermalm:

- Kontinuitet belönas aldrig. Vid en ny upphandling får det inte anses vara en merit för en anbudsgivare
att entreprenören tidigare har ansvarat för den aktuella verksamheten. Inte en enda gång under senare
har den tidigare entreprenören vunnit den nya upphandlingen, dvs. varenda gång har upphandlingen lett
till att entreprenören bytts ut! Upphandlingsmodellen tycks således systematiskt motverka kontinuitet.

- Systemet med upphandlingar 4+2+2 år innebär att avtalet med en entreprenör i princip ska kunna
omprövas och sägas upp efter 4 resp. 6 år om något brustit. I realiteten har det visat sig svårt att avbryta
ett avtal även om betydande brister har kunnat påvisas, dvs. upphandlingsmodellen 4 + 2 + 2 år är i
princip en chimär, upptäcks inga oerhört allvarliga brister kan den som vinner upphandlingen sitta i
ostört bo i 8 år.

- Sammantaget ger modellen en entreprenör som vunnit en anbudsgivning väldigt svaga motiv att
systematiskt förbättra och förnya verksamheten eftersom det varken är en merit vid den kommande
upphandlingen eller riskerar att leda till att ett avtal sägs upp.

- I LOU-modellen ligger fokus snarare på att följa avtal än på att utveckla verksamheten. De villkor
verksamheten lyder under idag har ofta formulerats i upphandlingsunderlag för 8-10 år sedan. De villkor
vi formulerar idag kommer att gälla 8-10 år framåt. Det är lång tid i en föränderlig värld.

Beträffande såväl kommunens egen verksamhet som de privata verksamheter som bedrivs enligt Lagen
Om Valfrihet (LOV) finns betydligt tydligare incitament att löpande förnya och förbättra verksamheten
i syfte att få gott renommé och locka fler att söka sig till boendena.

Medan Allianspartierna styrde huvudstaden fanns en uttalad ambition att privatisera all verksamhet
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som staden inte enligt lag var skyldig att driva. Man avvecklade den egna driften av alla äldreboende
privata intressenter var intresserade att ta över. De boenden som hade störst problem stannade kvar i
kommunal drift.

Sedan den rödgrönarosa majoriteten tog över har vi på Södermalm helt ändrat riktning. Istället för att
privatisera har vi markerat för de anställda att vi tror på den offentliga äldreomsorgen. Vi försöker därför
på alla sätt uppmuntra arbetsledning och anställda att kontinuerligt förnya och förbättra verksamheten,
och försöker rekrytera den bästa personal som går att hitta. Vi avstår från detaljreglering och satsar på
att rekrytera proffs.

Resultaten har inte väntat på sig. De vård- och omsorgsboenden som drivs av Södermalms stadsdelsnämnd
har idag en betydligt mera positiv utveckling än både de som drivs i privat regi eller efter kommunal
upphandling. När brukarna får betygssätta hamnar ett av de boendena stadsdelen själv driver i topp.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms stad i huvudsak slutar upphandla driften vid de vård- och omsorgsboenden staden
äger enligt LOU.

2. översända motionen till kommunfullmäktigegruppen.

Motionen antagen Katarina Västra S – förenings motionsmöte 29 nov 2016.

Reimersholmes socialdemokratiska förening

Vård- och omsorgsboendena i Stockholm drivs i princip enligt tre olika modeller:

1. I egenregi, dvs. staden driver verksamheten med egen personal.

2. Genom upphandling, dvs. verksamheten tilldelas en aktör via en offentlig upphandling under
normalt 4+2+2 år. I vissa fall konkurrerar stadsdelsförvaltningarna med privata entreprenörer via
s.k. egenanbud.

3. Helt i privat regi.

När det gäller driftsformerna 1 & 3 är förutsättningarna ganska enkla att beskriva. Verksamheten bedrivs
löpande, dvs. utan någon bortre tidsgräns, vilket skapar kontinuitet och ger incitament för de ansvariga
att löpande förnya och förbättra verksamheten i syfte att locka äldre att flytta in.

När det gäller den verksamhet som upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) gäller
andra villkor. Beslut om upphandling baseras på det skriftliga underlag entreprenörerna har lämnat till
kommunen. Oftast krävs att anbudsgivaren uppfyller vissa basvillkor för att komma ifråga, valet av
entreprenör bestäms av de extra tjänster som erbjuds inom den på förhand givna ekonomiska ramen.
Valet av entreprenör ska i princip uteslutande ske på basis av den kvalitet som utlovas.

Erfarenheterna från LOU-upphandlingsmodellen är blandade. I många fall görs ett ambitiöst arbete och
de gamla erbjuds en mycket god omsorg.

Problemet är att systemet med upphandling innehåller en rad faktorer som motverkar både
kvalitetsförbättringar och kontinuitet.
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Några erfarenheten från Södermalm:

- Kontinuitet belönas aldrig. Vid en ny upphandling får det inte anses vara en merit för en anbudsgivare
att entreprenören tidigare har ansvarat för den aktuella verksamheten. Inte en enda gång under senare
har den tidigare entreprenören vunnit den nya upphandlingen, dvs. varenda gång har upphandlingen lett
till att entreprenören bytts ut! Upphandlingsmodellen tycks således systematiskt motverka kontinuitet.

- Systemet med upphandlingar 4+2+2 år innebär att avtalet med en entreprenör i princip ska kunna
omprövas och sägas upp efter 4 resp. 6 år om något brustit. I realiteten har det visat sig svårt att avbryta
ett avtal även om betydande brister har kunnat påvisas, dvs. upphandlingsmodellen 4 + 2 + 2 år är i
princip en chimär, upptäcks inga oerhört allvarliga brister kan den som vinner upphandlingen sitta i
ostört bo i 8 år.

- Sammantaget ger modellen en entreprenör som vunnit en anbudsgivning väldigt svaga motiv att
systematiskt förbättra och förnya verksamheten eftersom det varken är en merit vid den kommande
upphandlingen eller riskerar att leda till att ett avtal sägs upp.

- I LOU-modellen ligger fokus snarare på att följa avtal än på att utveckla verksamheten. De villkor
verksamheten lyder under idag har ofta formulerats i upphandlingsunderlag för 8-10 år sedan. De villkor
vi formulerar idag kommer att gälla 8-10 år framåt. Det är lång tid i en föränderlig värld.

Beträffande såväl kommunens egen verksamhet som de privata verksamheter som bedrivs enligt Lagen
Om Valfrihet (LOV) finns betydligt tydligare incitament att löpande förnya och förbättra verksamheten
i syfte att få gott renommé och locka fler att söka sig till boendena.

Medan Allianspartierna styrde huvudstaden fanns en uttalad ambition att privatisera all verksamhet
som staden inte enligt lag var skyldig att driva. Man avvecklade den egna driften av alla äldreboende
privata intressenter var intresserade att ta över. De boenden som hade störst problem stannade kvar i
kommunal drift.

Sedan den rödgrönarosa majoriteten tog över har vi på Södermalm helt ändrat riktning. Istället för att
privatisera har vi markerat för de anställda att vi tror på den offentliga äldreomsorgen. Vi försöker därför
på alla sätt uppmuntra arbetsledning och anställda att kontinuerligt förnya och förbättra verksamheten,
och försöker rekrytera den bästa personal som går att hitta. Vi avstår från detaljreglering och satsar på
att rekrytera proffs.

Resultaten har inte väntat på sig. De vård- och omsorgsboenden som drivs av Södermalms stadsdelsnämnd
har idag en betydligt mera positiv utveckling än både de som drivs i privat regi eller efter kommunal
upphandling. När brukarna får betygssätta hamnar ett av de boendena stadsdelen själv driver i topp.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms stad i huvudsak slutar upphandla driften vid de vård- och omsorgsboenden staden
äger enligt LOU

Motionen antagen som föreningens egen vid medlemsmöte med Reimersholmes s-förening 28 november
2016.
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Staden har sedan vi socialdemokrater tog makten 2014 gjort flera återtaganden av upphandlade vård-
och omsorgsboenden utifrån vallöftet om ordning och reda före privatiseringar. När majoriteten förhandlar
om vård- och omsorgsboenden där avtalet löper ut är brukarundersökningar och
verksamhetsobservationer en viktig del av beslutsunderlaget för att säkerställa långsiktig kvalitet. Hänsyn
tas också till den specifika situationen i de aktuella stadsdelarna för att i bästa möjliga mån kunna
erbjuda utförarvariation.

Arbetarekommunens styrelse anser att upphandlingslagstiftningen i Sverige behöver göras om. Det är
inte rimligt att Sjukvård och omsorgsverksamhet upphandlas med samma regelverk som snöröjning. Det
finns heller inga hinder i EUs upphandlingsdirektiv för en mer progressiv lagstiftning på detta område
eftersom skola, sjukvård och omsorgsverksamhet betraktas som nationella angelägenheter. Styrelsen
menar emellertid att det inte heller kan vara så att alla vård och omsorgboenden ska drivas i kommunal
regi. I vissa fall kan samverkan med andra aktörer vara av godo.

Styrelsen anser det angeläget att uppmärksamma riksdagsgruppen på behovet av lagändringar inom
detta område.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen i motion V1 besvarad

2. anse andra att-satsen i motion V1 besvarad

3. sända motion V1 jämte utlåtande till den socialdemokratiska riksdagsbänken

4. anse motion V2 besvarad

5. sända motion V2 jämte utlåtande till den socialdemokratiska riksdagsbänken

Beslut: __________________________________________________________________________



9

Ängby socialdemokratiska förening, Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb

Många äldre vill bo i sitt eget hem så länge det är möjligt. Att skapa trygghet i hemmet för äldre personer
är en fråga om värdighet.

Under de senaste 10 åren har det försvunnit 32.000 äldreboenden i landet. Under 2016 är 20 procent av
befolkningen 65+. Antalet 80+ förväntas öka extra mycket åren framöver. Ungefär tre procent av alla
som är 65 år och äldre bor på särskilt boende i dag, övriga omkring 97 procent bor i vanliga bostäder.
Genomsnittstiden för dem som bor på särskilda boenden har sjunkit.

Detta har lett till en diskussion om att ”bo kvar hemma”- pendeln svängt för långt. Det har blivit mycket
svårare att få en plats på särskilt boende för äldre. Många upplever det som att man måste kämpa för att
få en plats. Inte sällan krävs stora insatser från närstående. I många fall hjälper det inte. Äldre personer
som överklagar kommunens beslut till förvaltningsrätten får avslag även om man hänvisar till svårigheter
att klara vardagens sysslor, oro och otrygghet. Många äldre avstår från att ansöka och överklaga eftersom
man vet hur svårt det är. Det finns därför ett betydande mörkertal.

De personer som får en plats på särskilt boende är inte sällan multisjuka eller har en demenssjukdom.
Senast i SVTs programserie ”Världens bästa äldreomsorg” redovisades att närmare 75 procent av den
omsorg som utförs i hemmet görs av anhöriga eller närstående. Att vårda en närstående ställer stora krav
på både tid och ork. I grunden handlar det om att man vill ställa upp för någon som man tycker om.
Samtidigt finns uppfattningen att anhörigvårdare känner sig svikna av kommunerna, närstående får inte
sällan dra ett för stort lass. Upp emot 140 000 personer, många kvinnor, har gått ned i arbetstid för att
klara insatsen.

Förra året avled Gertrud Sigurdsen. Hon skrev en debattartikel år 2013 om sin situation. Bl.a. skrev hon
”Upp till kamp för en human äldreomsorg. Jag ska kämpa så länge jag orkar.” Hennes önskan var att få
komma till ett äldreboende. Kommunen sade dock nej. Hon utsattes för vad hon själv beskrev som
”tvångsvård i hemmet”.

Att bo kvar hemma i det egna hemmet med stöd av hemtjänst och teknik kan endast försvaras om det
både skapar trygghet för den äldre personen och anhöriga samt möjliggör goda livsvillkor.

När man blir äldre minskar orken vilket gör att man tillbringar mer av sin tid i bostaden. Ju äldre man blir
ju mer ensam blir man när goda vänner går bort. Äldreläkaren Yngve Gustavsson vittnar om att fler
äldre riskerar att drabbas av depression. Alla äldre vill inte bo kvar hemma när orken tryter och man
känner sig otrygg.

För att göra det lättare för fler äldre att få bo på ett särskilt boende för äldre måste det tydliggöras i
lagstiftningen och motivtexter att även äldre personer som känner sig otrygga och oroliga ska ha rätt att
få bo på ett särskilt boende. Det är inte rimligt att i stort sett endast personer som är multisjuka eller har
en demenssjukdom ska få en plats på särskilda boenden.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som
känner oro och otrygghet ska ha rätt till en plats på särskilt boende

Ängby socialdemokratiska förening november 2016

TÅB har på sitt medlemsmöte 27 november 2016 antagit motionen som sin egen
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Det är en angelägen fråga som lyfts i denna motion.  Ja, pendeln har svängt alltifrån de ålderdomshem
som många äldre föstes in  i till att med stöd av samhället få bo kvar i det egna hemmet. Att bo kvar
”hemma” har framförts i en mängd undersökningar som vi genomfört i många år i samband  med
utställningar  och liknande. Olika undersökningsinstitut har också fått samma resultat. Hemtjänsten har
därmed byggts ut för att tillgodose detta önskemål.

Men, om frågan i stället blir ”Hur vill du bo när du inte längre klarar dig själv?” bli svaren mer
mångfacetterade. Servicehus, trygghetsboende,  kollektivhus finns nu högt upp på  önskelistan. Vi
ställde denna fråga under äldremässan i höstas, och den är ju inte vetenskapligt gjord, men ger ändå en
intressant bild.

Denna bild ska vi ha med oss vid framtida planering.

Styrelsen anser att samhället bör ge äldre en trygg ålderdom, där oro för framtiden minimeras.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla motionen

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

Som medlemmar i det sanna arbetarpartiet förespråkar vi socialdemokrater att så många skall vara i
sysselsättning som möjligt. Samtidigt gäller det att människor också har det så bra som möjligt, både i
och utanför arbetet. Dessa saker hänger ihop. Om man mår dåligt, får man också svårt att gå till arbete.
I Sverige står psykisk ohälsa för cirka 40 % av alla sjukskrivningar. Samtidigt står vårt land för ett utav
de värsta flyktingkatastroferna i modern tid, cirka 140 000–190 000 beräknas söka sig till vårt land.
Människor som blivit traumatiserade över allt det fruktansvärda våld och förtryck som de desperat flytt
ifrån. Enligt en rapport från Socialstyrelsen beräknas mellan 20–30 % av flyktingarna som kommer till
Sverige lida av psykisk ohälsa. Samtidigt som en studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala i samarbete
med primärvården som undersökte primärvårdspatienter med flyktingbakgrund, visade att hela 66,4 %
av de deltagande hade ett traumatiskt förflutet och hela 84,5 % led av psykiatriska störningar (ofta
depression eller posttraumatiskt stressyndrom). Vår ambition skall givetvis vara att så många nyanlända
som möjligt sätts i arbete så fort som möjligt, men efter en tuff flykt kan det kännas svårt att komma på
banan igen. Med hjälp av terapi hos en kunnig psykolog eller kurator kan man få hjälp på traven och
kunna bearbeta sina problem. Men många flyktingar har inte de ekonomiska resurser som krävs för att
boka tid hos en terapeut, efter en dyr och traumatisk båtresa över Medelhavet, och också efter att ha fått
ge upp sina arbeten i hemlandet. Den ekonomiska situationen blir plötsligt avgörande för huruvida man
kan få hjälp med sina psykiska problem, eller inte. Det är oacceptabelt. För övrigt skulle också fler
patienter leda till att det behövs fler psykologer, socionomer och terapeuter. Något som skulle sätta
ännu fler människor i sysselsättning och dessutom sänka intagningsgränsen några utav Sveriges mest
attraktiva utbildningar.
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Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen och verkar för att erbjuda gratis terapi
för nyanlända under deras 18 första månader i Sverige.

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

I en orolig omvärld söker sig många människor till Sverige. Ett stort mottagande på kort tid innebär
utmaningar för vårt samhälle, men så sikt innebär det också stora möjligheter. Många av de som kommer
till Sverige är i yrkesaktiv ålder och har en god utbildning eller annan värdefull yrkeskompetens. Om vi
lyckas med etableringen av dessa personer så kommer de vara en fantastisk tillgång som bidrar till att
Sverige växer sig starkt och klarar den demografiska utmaningen. God hälsa är en viktig hörnsten för att
lyckas med integrationen.

Enligt Socialstyrelsen uppskattas mellan 20 till 30 procent av asylsökande och flyktingar lida av psykisk
ohälsa. Experter bedömer att ännu fler har behov av insatser för att förebygga eller förhindra uppkomst
av psykisk ohälsa. Att många asylsökande kommer att behöva vänta länge på sina uppehållstillstånd
kan tänkas ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan hos många individer. Därför blir det oerhört
viktigt att organisera meningsfulla aktiviteter för de asylsökande under väntetiden för att inte sätta dem
i ett ohälsofrämjande vakuum. Att motverka psykisk ohälsa kan – förutom att det gör vardagen mer
uthärdlig – även underlätta integrationen och människors möjligheter att komma in i samhället.

För många asylsökande är vården den allra första kontakten med det svenska samhället. Att direkt
komma i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården genom en hälsoundersökning ger en bra start
och ökar möjligheten att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Hälsoundersökningen syftar till att för det
första se individens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och för det andra att om möjligt identifiera
eventuellt smittsamma sjukdomar. Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av landstinget.

Ett framgångskoncept för de län som lyckats bättre med hälsoundersökningar har varit att inrätta mobila
vårdteam som åker ut till asylboenden och genomför hälsoundersökningar på plats. Stockholms läns
landsting erbjuds hälsoundersökningar på sju vårdcentraler i länet och under 2015 i samband med
flyktingströmmen så fanns mobila team som åkte till boenden och gjorde hälsoundersökningar.

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och dess medlemmar stöd för att
sprida och implementera effektiva arbetssätt för att främja nyanlända och asylsökandes hälsa. Arbetet
koordineras av SKL i programmet ”Hälsa i Sverige - för nyanlända och asylsökande”. Första fasen i
arbetet är att landsting/regioner själva identifierar vilka behov av utveckling och samordning som behövs
inom de delar som programmet erbjuder. Vilka insatser som det sedan blir fråga om kommer att beslutas
av respektive landsting/region.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse motionen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Stockholms stad

Det finns en rad sjukdomar och inflammationer som drabbar människor med livmoder, äggstockar och
fitta. Cancer, inflammationer och infektioner kan gå oupptäckta om en inte regelbundet gör kontroller
hos en gynekolog. Var tionde livmoderbärare har den kroniska sjukdomen endometrios, en infektion i
livmodern som även sprida sig utanför den. Sjukdomen kan medföra kraftiga premenstruella smärtor
och svår värk under mensen. Den kan även innebära svårigheter för att bli gravid, illamående, yrsel,
smärta när en sitter eller hukar sig, trötthet, feber och en kan även få ont efter ärrbildningar efter
endometriosförändringar. Besvär och sympton är olika för alla. Det kan även bildas cystor med blod i
livmodern. Få verkar veta vad endometrios innebär eller att sjukdomen ens finns. Livmoderbärare avfärdar
smärtan som mensvärk och tar sig igenom vardagen ändå. Det är även brist i vården då personal inte
alltid har koll på sjukdomen eller på symptonen och skickar hem patienten med utskrivna smärtstillande.
Det är en stor problematik och drabbar främst livmoderbärare som inte själva uppsöker vård.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. alla landsting ska ha ansvar för att var femte år skicka en remiss till alla livmoderbärare för kontroll
hos gynekolog

2. motionen skickas vidare och behandlas av Stockholms arbetarekommuns riksdagsgrupp

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens

Precis som motionären skriver finns det många typer av sjukdomar som kan drabba kvinnor i
bäckenorganen om man inte regelbundet går på kontroller hos en gynekolog. T ex bedöms var tionde
kvinna ha endometrios i någon form. En sjukdom som ofta inte upptäcks. Det är därför rimligt att
kvinnor med viss regelbundenhet genom samhällets försorg erbjuds möjlighet att besöka gynekolog.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

3. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska landstingsgruppen

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Stockholms stad

Att ha mens leder till utgifter som i längden blir stora, bland annat för att betala mensskydd. Det är
också en utgift som bara fittbärare har och mensskydd är, som alla vet, nödvändigt. Mens är något som
är lika naturligt som att behöva gå på toaletten och äta och att fittbärare därför ska ha dessa ofrivilliga
utgifter är både orimligt och ohållbart i strävan efter en ekonomisk jämlikhet. Snittpriset för ett paket
bindor är ca 30 kr. Om vi antar att man har 12 blödningar per år så blir det 12 paket bindor alltså 360 kr
per år. Genomsnittet är att ha mens under 38 år vilken leder till en total kostnad på 13680 kr. Detta
gäller inte för dem som blöder mycket, vissa kan behöva betala över den dubbla kostnaden vilket innebär
att det kostar upp mot 30 000 kr att ha mens, det är en genomsnittlig månadslön. Som innan nämndes är
detta ohållbart i en strävan efter ekonomisk jämlikhet. Det är inte rimligt att endast fittbärare ska ha
denna utgift och detta skapar en stor ekonomisk ojämlikhet mellan människor som har mens och
människor som inte har det. En får även tänka på att det här bara gäller utgifterna för mensskydd, många
måste också betala för värktabletter mot mensvärk eller ännu dyrare läkemedel om smärtorna är riktigt
svåra. Ett paket utskrivet Naproxen (ibuprofen) på 30 st tabletter på 250 gram kostar 61 kr vilket ökar
den redan höga kostnaden på mensskydd till en summa på över en genomsnittlig lön. Det är främst
kvinnor som har mens och det är även kvinnor som har en lägre genomsnittlig lön än mannen. Som sagt
så skapar detta en stor ekonomisk ojämlikhet mellan de som har mens och de som inte har det.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. staten ska stå för alla kostnader gällande mensskydd för mensare

2. motionen skickas vidare och behandlas av Stockholms arbetarekommuns riksdagsgrupp

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

SSU Stockholms stad

Mens är något som alla livmoderbärare som har aktiva och friska äggstockar har. Två tredjedelar av
mensare upplever att de har mensvärk som hindrar en i vardagen. Det kan handla om kraftig värk i
magen, ryggen, mellangärdet, bäckenet och värk som strålar ut i låren. Mens kan även orsaka illamående
och yrsel. Dessa besvär leder till att många spenderar en eller flera dagar av mensen i sin säng för att
värken är för svår. För att undvika eller minska smärtan så används stora mängder av paracetamol (tex
Alvedon) och ibuprofen (tex Ipren och Naproxen), vilket om en inte har uppsikt över doseringen kan
vara mycket farligt. Genom ungdomsmottagningar och vårdcentraler kan en få utskrivet smärtstillande,
så som Naproxen, samt råd till säkert användande men för alla över 18 så kostar det. Ett paket utskrivet
Naproxen (ibuprofen) på 30 st tabletter på 250 gram kostar 61 kr och även om det inte är en särskilt stor
kostnad så är det ändå en kostnad som inte alla har råd att prioritera. Mensare ska inte heller bli drabbade
ekonomiskt (mer än vad de redan är) på grund av mens.
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Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. alla Sveriges kommuner ska stå för alla kostnader för utskrivet smärtstillande för mensare

2. det ska införas en gräns för uttagande av smärtstillande i syfte att öka kontrollen för detta

3. motionen skickas vidare och behandlas av Stockholms arbetarekommuns riksdagsgrupp

4. det ska införas en gräns för uttagande av smärtstillande i syfte att öka kontrollen för detta

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens

Motionären anför att det är oskäligt att kvinnor i jämförelse med män har utgifter för mensskydd och
smärtstillande vid mensvärk och att detta motverkar vår strävan efter ekonomisk jämlikhet mellan
könen. Kvinnor har dessutom redan från början en lägre genomsnittlig lönenivå än män.

Motionären föreslår därför att staten ska stå för samtliga kostnader för mensskydd och utskrivet
smärtstillande för kvinnor i fertil ålder.

Motionären har naturligtvis en poäng med att det finns en orättvisa i detta.

Dock anser styrelsen att som läget för närvarande är i den svenska sjukvården med stora utmaningar till
exempel avseende ekonomi, väntetider och bemanning och inte minst i Stockholms läns landsting som
dessutom tyngs av en lång tid av ansvarslöst borgerligt styre så kommer detta under lång tid framöver att
innebära tuffa ekonomiska prioriteringar. Att i det läget åta sig att verka för ytterligare ekonomiska
åtaganden som kan vara svåra att överblicka är inte ansvarsfullt.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen i motion V6

2. avslå andra att-satsen i motion V6

3. avslå första att-satsen i motion V7

4. avslå andra att-satsen i motion V7

5. avslå tredje att-satsen i motion V7

6. avslå fjärde att-satsen i motion V7

Beslut: __________________________________________________________________________
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SSU Stockholms stad

Läkemedel är idag i regel väldigt dyrt. Receptbelagda äkemedel som är nödvändiga för många kostar
upp mot flera hundra kronor. Idag får alla barn under 18 år som har receptbelagd medicin ut den gratis
och det är en otroligt bra reform. Den reformen borde dock sträcka sig längre eftersom 18åringar i regel
inte har någon egen inkomst annat än studiebidrag. En rår inte för de sjukdomar eller diagnoser som en
har och de slutar inte heller att upphöra vid 18 års ålder. Alla kan inte förlita sig på att vårdnadshavare
ska betala eller kan prioritera medicinen som kanske underlättar någons liv enormt.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. staten ska täcka alla kostnader för receptbelagd medicin för unga upp till 20 års ålder

2. motionen skickas vidare och behandlas av Stockholms arbetarekommuns riksdagsgrupp

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

Subventioneringen av läkemedel regleras på statlig nivå. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är
subventionerade. Subventionen beskrivs i Lagen om läkemedelsförmåner. Det skydd mot höga kostnader
som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Enligt lagen gäller att: 1) man får rabatt enligt en så kallad högkostnadstrappa för de flesta läkemedel, p-
piller och stomiartiklar, 2) man betalar inget alls för förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra
kroppen läkemedel och för att själv kontrollera sin medicinering, till exempel stickor för
blodsockermätning.

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 200 kronor under en period på ett år räknat från
det första köpet. Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel som man får på recept och som TLV har
bestämt ska vara subventionerade. När det gäller de flesta läkemedel betalar man en så kallad egenavgift
varje gång man hämtar ut på recept tills man kommit upp till 2 200 kronor.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV är den myndighet som beslutar om pris och subvention.
När TLV ska fatta beslut om subvention tittar de på om läkemedlet ger en nytta som motsvarar kostnaden
att subventionera det. Nyttan kan till exempel vara bättre hälsa och ökad livslängd. TLV bedömer också
om användning av läkemedlet kan minska samhällets kostnader, till exempel för operationer,
sjukskrivningar eller äldreomsorg. I dagsläget finns mindre anledning att ändra bedömningen som TLV
gör.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. anse andra att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________



16

Anna-Maj Levin, Anne Sellin, Agneta Backe-Sabel, Gun Sandquist, Anita Johansson, Tage Gardelin

Behovet av att ge innehåll åt begreppet skälig levnadsstandard för pensionärer blir allt tydligare. Klyftorna
i samhället har ökat och vissa grupper riskerar sakna vad vi anser vara en skälig levnadsstandard. Vi
anser att vad som är en skälig levnadsstandard för pensionär måste förtydligas. Vi anser att det måste
finnas en bas av grundläggande mänskliga rättigheter. Till dessa hör rätt till bostad, trygghet, omvårdnad,
sjukvård och meningsfull fritid. För pensionärer och andra grupper med låga inkomster är det mycket
angeläget att kostnaderna för friskvård, kollektivtrafik och stimulans är låga

Det största problemet är att många pensionärer har låg pension, se särskild motion om fattigpensionärer.
Det innebär att många inte har möjlighet att efterfråga de bostäder de behöver. Det behövs även fler
alternativa former för boende för äldre.

För pensionärer med låga inkomster blir det även svårt att få stimulans i form av olika aktiviteter. Många
pensionärer väljer även bort mediciner och behov biståndsbedömda åtgärder som dagcenter och dylikt.
Vi anser att det måste utformas en rättighetslag för pensionärer.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. alla, om egna tillgångar saknas, får inkomster motsvarande belopp för försörjningsstöd och faktisk
kostnad för bostad om 2 rum och kök (för pensionärer beräkning enligt nuvarande regler för
bostadstillägg dvs rätt att ha 100 000 kr)

2. de med grundbeloppet ska ha tillgång till social och kulturell stimulans och friskvård

3. biståndsbedömd omvård ska rymmas inom detta belopp

4. olika former kollektivboende utvecklas och erbjuds efter behov och önskemål

5. åtgärder vidtas för att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden

6. det utformas en rättighetslag för pensionärer

Hammarby Norra socialdemokratiska förening har behandlat motionen vid föreningsmöte 2016-12-01
och därvid beslutat att sända in motionen som enskild.

Workshopen för Framtidsstaden

Anna-Maj Levin, Anne Sellin, Agneta Backe-Sabel, Gun Sandquist, Anita Johansson, Tage Gardelin

Våra äldre, som har varit med och byggt upp Sverige, ska kunna känna sig trygga med att det också är ett
bra land att åldras i. Vi blir allt fler äldre i Sverige och en annan positiv utveckling vi ser är att vi också
lever allt längre. Faktum är att medellivslängden ökar med 3,5 timmar varje dygn vilket är fantastiskt,
men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Vi måste därför på olika sätt utveckla vår politik för att möta den här utvecklingen på bästa möjliga sätt.
Tyvärr förvaltar vi nu också ett arv efter den borgerliga regeringens åtta år då man lät skattesänkningar
och ideologiskt drivna privatiseringar gå före investeringar i vår gemensamma välfärd. Dessutom bet sig
arbetslösheten fast. Under dessa år ökade också klyftorna, inte minst mellan Sveriges pensionärer och
löntagare. Många äldre är med rätta oroade såväl över sin ekonomiska situation som över brister i
välfärden.
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Sedan regeringen tillträde sker ett träget arbete för att vända den här utvecklingen. Vi vill särskilt lyfta
fram några åtgärder.

Regeringen har tillfört 2 miljarder kronor för ökad bemanning i äldreomsorgen och ytterligare 10 miljarder
kronor för att ytterligare stärka kommuner och landsting och förbättra arbetsmiljön för välfärdens
medarbetare. Ett särskilt investeringsstöd för äldreboenden har införts. Bristen på äldreboenden ska
inte vara ett skäl till att man inte får det stöd man behöver.

Vi har också börjat plocka bort pensionärsskatten, helt för dem med under 10 000 kr i månaden och
delvis för dem som har upp till 20 000 kr. Pensionärsskatten ska successivt, i takt med att statsfinanserna
tillåter, plockas bort helt.

Vi har också höjt bostadstillägget och i genomsnitt har Sveriges pensionärer fått 800 kr mer i månaden
sedan regeringen tillträdde.

Men det räcker inte. Därför pågår sedan 1 februari 2017 en översyn av hela grundskyddet i
pensionssystemet i syfte att förbättra situationen för våra sämst ställda pensionärer. Översynen  inkluderar
garantipension, bostadstillägg, änkepension och äldreförsörjningsstöd. Översynen ska vara klar 2 februari
2018.

På längre sikt behöver en generell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram. En utredning har fått i
uppdrag att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god
kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Till exempel kan det handla om högre kvalitet och ökad effektivitet,
bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning, översyn av särskilda
boendeformer, flexibla former för beslut om äldreomsorg, användning av välfärdsteknologi.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse första att-satsen besvarad

2. anse andra att-satsen besvarad

3. anse tredje att-satsen besvarad

4. anse fjärde att-satsen besvarad

5. anse femte att-satsen besvarad

6. anse sjätte att-satsen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________
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