Enkätsvar från Liberalerna, Falkenberg (2018-08-02)
EKONOMI
Aktivitetsersättning och sjukersättning är ett statligt ansvar. På riksnivå arbetar liberalerna för:






att sjuk- och aktivitetsersättningen återställas till nivån före den 2015-10-01.
För den som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning innebär det att
hen idag endast har täckning för de mest basala behoven. Därför måste lägstanivån i
sjuk- och aktivitetsersättningen höjas. Det är också en förutsättning för bättre hälsa.
individuell bedömning av arbetsförmåga
Aktiv och individuell anpassning gör att färre hamnar i utanförskap. Sjukersättning
får inte bli en slentrianåtgärd. Tillsammans bör myndigheter, arbetsgivare och den som
är sjukskriven tänka igenom hur vägen tillbaka till arbetslivet ska vara.
att sjukförsäkringen bli mer flexibel
Möjligheterna att kombinera sjuk- och aktivitetsersättning med arbete ska öka.
Ersättningsgraden bör i princip kunna variera steglöst. Det ska vara möjligt att arbeta
mer vissa perioder och mindre andra – över tid varierar orken för vissa med
funktionsnedsättning.

RÄTTSSÄKERHET



Rätten att överklaga ett myndighetsbeslut är grunder för en rättssäker bedömning.
Beslut skall också motiveras. I samband med beslutet skall den sökande informeras
om hur ett eventuellt överklagande skall ske och vilken tidfrist som gäller.
Juridiskt stöd kan möjligen ingå i hemförsäkringen, men då är det också en självrisk.
Trots att jag inte vet hur FUB finansierar sin verksamhet, så tänker jag att man, i likhet
med en del andra intresseorganisationer, skulle kunna inrätta någon form av
rådgivningsfunktion till hjälp för sina medlemmar.

PRIVATISERING



Det är naturligt för oss Liberaler att personer i behov av omsorg skall kunna välja
utförare. Att genomföra en upphandling är då ett sätt att få alternativ. Är man inte nöjd
skall man kunna byta.
Enbart kommunal verksamhet ger ingen valfrihet, men det är naturligt och bör finnas
ett kommunalt alternativ.

PERSONALREKRYTERING



Personer med funktionshinder har olika behov. Därför ar det viktigt att det finns
möjlighet till kompetensutveckling. Utbildning har betydelse för yrkets status.
Lön och arbetsvillkor är en fråga för arbetsmarknadens parter. Det är märkligt att
fackliga organisationer tecknar avtal som skiljer sig mycket från de kommunala
avtalen.

SAMVERKAN


När förändringar skall ske är det viktigt med information och diskussion i ett tidigt
skede. Förslag om viktiga och stora förändringar bör gå på remiss till
intresseorganisationerna. Funktionsrättsrådet (tidigare handikappsrådet) bör vara ett
forum för diskussion om hur verksamheten kan utvecklas och inte enbart information.
För att bli meningsfullt bör rådet bör inte vara alltför stort.

PERSONLIG ASSISTANS




Självklart skall Socialnämnden fatt beslut som följer gällande lag eller författning. Det
är rimligt att en förälder skall kunna vara utförare av sitt barns assistans, eller tvärtom.
Samma sak bör gälla möjligheten att vara God man.
En God man skall, Bevaka rättigheter, Förvalta egendom och/eller Sörja för person.
Det kan innebära svårigheter att inneha både uppgiften som God man och assistent till
exempel när behoven av assistans ökar.

SÄRSKOLAN




Många unga med funktionsnedsättning döms ut från arbetslivet redan när de går i
skolan. Många går slentrianmässigt direkt från förlängd skolgång till
aktivitetsersättning. Det är inte okej. Förlängd skolgång betyder inte att man inte kan
arbeta. Det är viktigt att särskolan finns nära samhället i övrigt. Därför tog Liberalerna
konflikten om särskolans placering vid Tullbroskolan. I Gymnasiesärskolan bör finna
kompetens för att förbereda eleverna för ett framtida arbete. Redan idag finns
möjligheter att inrätta speciella handledda tjänster inom kommunal verksamhet.
En elev inom särskolan och gymnasiesärskolan kostar naturligtvis mer än andra
elever. Därför bör barn- och utbildningsnämnden i sin internbudget öronmärka
anslagen till den verksamheten

