Svar från Centerpartiet
1. Ekonomi
Vad vill ditt parti göra för att förbättra ekonomin för dessa personer?
- I möjligaste mån få ut så många som möjligt i arbete med bibehållen
sjukersättning/aktivitetsersättning, så man inte blir bestraffad för att man
arbetar. Det ska löna sig att arbeta, ofta orkar man inte jobba full tid.
- Ersättningen bör inte fasas ut förrän man har uppnått full tid.
- Man bör kunna leva på sin ersättning utan att behöva söka extra bidrag,
ett system som i sig kräver enorma resurser.
- Bort med bidrag, fram för skälig ersättning.

2. Rättssäkerhet
Vad vill ditt parti göra för att behövande och företrädare ska uppleva att
bedömning och beslut baseras på rättssäkerhet?
- Utbildade handläggare och som kan förklara hur det fungerar och varför beslut
fattas. Bra bemötande är en självklarhet.
- Någon form av kvalitetssäkring såsom t.ex. ifyllnad av nöjdhetsenkät bland
brukarna.
Hur ser ditt parti på möjligheten att införa rätt till juridiskt stöd i samband med
ett överklagande?
- Det ser vi som en självklarhet.
- Vi vill ha en handikappombudsman.

3. Privatisering
Hur ser Ditt parti på att fortsätta upphandla LSS-verksamheter?
- Positivt, men med en strävan efter högre kvalitet och säkerhet.
- Viktigast är att kvaliteten är hög i såväl privat som kommunal verksamhet.
- Där verksamheten fungerar bra, bör det tas hänsyn till vid upphandlingen.
- Viktigt är att det framgår på kommunens hemsida vilka olika utförare som finns i
kommunen och vad de står för, allt för att underlätta beslut.
- Personalkontinuitet viktigt, därför är det viktigt att framhäva yrket personlig
assistent som ett kvalificerat arbete med yrkeslegitimation, därmed kan löner samt
arbetsförhållanden på sikt stärkas.
Att starta kommunala alternativ?
- Det viktigaste är en verksamhet med hög kvalitet och säkerhet oberoende av
utförare.

4. Personalrekrytering
Vad vill ditt parti göra för att säkerställa att det finns personal med kompetens
och lämplighet i framtiden?
- Försäkringskassan bör snarast räkna upp assistanspengen för att ge utrymme för
lönehöjningar samt medel till kompetenshöjning inom yrket.
- Det bör finnas specialanpassad utbildning på gymnasial nivå.
- Det är viktigt att bygga upp positivt tänk kring yrket.

- Vid gymnasievalet bör yrkesvägledaren ha kunskap kring yrket personlig assistent,
för att kunna vägleda på ett korrekt vis.
Vad kan man göra för att höja yrkets status?
- Införa yrkeslegitimation
- #bästajobbetpersonligassistans

5. Samverkan
Vad vill ditt parti göra för att ytterligare utveckla samverkan med
intresseorganisationer som berörs av LSS-lagstiftningen?
- Samverkan ska fortsätta och utvecklas i samarbete med berörda organisationer.
- Handikappombudsman

6. Personlig assistans
Hur ser ditt parti på möjligheten för företrädare/anhöriga att vara behjälpliga/
aktiva inom sin huvudmans assistans?
- Företrädare/anhöriga bör inte vara assistenter men de ska inte förbjudas att vara
assistenter. Det är oerhört individuellt och det viktigaste är att brukaren får bästa
möjliga hjälp.
Hur ser ditt parti på att Socialnämnden tar beslut om ett lagstridigt tillägg i ett
upphandlingsunderlag?
- ?

7. Särskolan
Hur vill ditt parti utveckla särskolan till att skapa bättre förutsättningar för
större chans till ett framtida arbete?
- Det finns beslut angående detta redan i dag att man ska ges möjlighet till att
komma ut i arbete.
Vill ditt parti skjuta till ekonomiska medel till särskolan för att höja kvalitén i
undervisningen?
- Ja

8. Övriga frågor, som ditt parti vill lägga till för att öka chansen att
Falkenbergs Kommun nomineras till ”Bästa LSS-kommun”?
• Tillgänglighet?
• Färdtjänst?
• Boendestöd?
• Ledsagning?
• Handikappombudsman?
• Bilkörning?

