Områden att debattera 2015

Mänsklig rättigheter och lagstiftning
LSS är en rättighetslag vilket innebär att lagen är tvingande. När personer med rätt till insatser
via LSS ansöker om exempelvis ett boende som är anpassat utifrån deras funktionshinder, kan
kommuner ibland avslå ansökan. Vid överklagan av beslutet till förvaltningsdomstol får den
som har ansökt om insatsen många gånger rätt, men kommunerna verkställer trots detta inte
domstolsbeslutet (ofta med hänvisning till ekonomi) eller lämnar personen att vänta långa
perioder på sin insats.
I rapporten: http://www.ivo.se/publiceratmaterial/rapporter/Documents/hur-lange-ska-manbehova-vanta.pdf, läser vi att kommunerna totalt rapporterade 34 101 ej verkställda beslut
mellan 2010 och 2013. Varje år rapporterades därmed drygt 8 000 ej verkställda beslut.
Människor får vänta oskäligt länge på insatser som kommunen har beviljat enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS), och många domar verkställs
aldrig. När kommuner gör på detta vis och frångår en av grunderna i regeringsformen är det
ett problem som i allra högsta grad drabbar de människor vi företräder.
Från funktionshinderrörelsen ser vi med oro på att lagar frångås gällande mänskliga
rättigheter. Hur skulle det till exempel se ut om en kommun valde att barn i vissa stadsdelar
endast fick gå i skolan halva tiden på grund av kostnadsskäl?
Hur ser ni på att lagar och domar frångås? Vad vill du och ditt parti göra för att åtgärda den
verklighet som beskrivs ovan?

Hälsa- och sjukvård
Inom svensk sjukvård hör vi ofta att det råder en brist på sjuksköterskor och läkare samt
antalet vårdplatser. Gällande vårdplatser ser vi bland annat i den regionala pressen att VLL
väljer att stänga en vårdavdelning med argumentet att rätt sjuksköterskekompetens inte finns
tillgänglig. I SVD ser vi en av många artiklar som visar på faran i denna utveckling med
minskat antal vårdplatser och att platsbrist leder till dödsfall,
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/platsbrist-bakom-35-dodsfall-i-fjol_3475332.svd.
Enligt OECD ligger Sverige i topp vad gäller läkare per invånare samtidigt som vi har det näst
lägsta antalet läkarbesök per invånare och år. Trotts detta är svenska patienters upplevelse av
hur mycket tid de får hos läkaren nästan sämst, http://distriktlakare.com/lakarbristen/.
Hur ser ditt parti på svensk sjukvård idag och framför allt vilka åtgärder vill ditt parti vidta
för att Sverige ska ha en världsledande vård i framtiden och komma åt den problematik som
beskrivs i texten ovan?

Socialförsäkring och trygghetssystem
Vi inom den samlade funktionshinderrörelsen ser med oro på den utveckling som pågår när
det gäller privatekonomin för våra medlemmar. När det gäller sjukförsäkringen har reglerna
med utförsäkring drabbat våra medlemmar särskilt hårt och arbetslöshetsförsäkringens låga
ersättningsnivå innebär många gånger ersättningsnivåer under socialförsäkringsnormen.
Dessutom ligger pensionerna år 2015 på en lägre nivå än 2013. Ökade kostnader för medicin,
hjälpmedel, färdtjänst, tandvård med mera samt försämrade försäkringar och pensioner
resulterar i ökad fattigdom för våra medlemmar.
Lägg till detta att sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension beskattas högre än
arbetsinkomst.
Vi ser också med oro på den förskjutning som har skett i den politiska retoriken. Idag beskrivs
dessa typer av försäkringar dessutom lite nedlåtande som bidrag.
Hur ser du på detta och kommer ditt parti att agera i riksdagen under kommande
mandatperiod för att åstadkomma förändringar som ger bättre ekonomisk trygghet för våra
medlemmar? Och i så fall hur?

Statsbidrag till funktionshinderrörelsen
Statsbidraget till funktionshinderorganisationerna har legat stilla i många år. Detta innebär att
organisationerna drabbas av årliga sänkningar i reella värden. Inför valet pratade flertalet
partier om funktionshinderrörelsens betydelse i samhället men i budgetförslagen fanns inte
någon höjning av bidragen med.
Har ni för avsikt att vidta åtgärder för att öka bidragen till funktionshinderrörelsen och i så
fall på vilket sätt? Hur ser ni på funktionshinderrörelsens samhällsroll i framtiden?

