Minnesanteckningar
från "Inför valet dag" 27 april folkhögskolan Oskarshamn.

Dagen började med välkomstkaffe och smörgås. Ordförande Åke och kanslichef Sara hälsade
samtliga varmt välkomna, samt gav information om att mobiltelefonerna skulle stängas av
helt, och om möjligt annan elektronik så långt det går för att alla skulle kunna medverka på
bästa sätt under dagen. Och vill man inte vara med på bild säger man till Sara.

Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige var moderator och gav Funktionsrätt Kalmar en
eloge för att ha anordnat dagen med politikerna.
Mikael informerade att varje parti börjar att prata om sitt parti, sedan följer frågor från
föreningarna. Varje parti har totalt en halvtimme. En kort paus mellan varje görs. Alla frågor
till alla partier hinns inte med.
Partierna ger skriftliga svar på dom frågorna som inte hinns med.

Moderator Mikael Klein

Centerpartiet

Anders Åkesson och Christer Jonsson

"Funktionshinder får aldrig vara ett hinder" säger Anders Åkesson
LSS måste skyddas, arbetas hårt med det.
Centern vill ha full delaktighet i samhället, anser att fler kan anställas med funktionshinder
som kan delta med egen förmåga och rätt till en samhällslön.
Tillgänglighet, vårdköer, tillgänglighet i samhället, nära kontakt med sjukvården,
kollektivtrafiken. Länsfärdtjänst orimligt system nu - vill genomföra nästa mandatperiod,
stärka patienträttigheterna - mest behov först, öppen vård var som helst i landet,
psykambulans istället för polis.
Vallöfte
LSS
Länsfärdtjänsten lovas
Fast läkarkontakt lovas
Hörapparater
Frågor ställdes såsom: om färdtjänst, psykiatrin och problemen att vara gravt synskadad i
samhället.

Vänsterpartiet

Helen Karlsson och Linda Fleetwood

"Ett Sverige för alla inte bara några få, för alla inte bara dom rikaste"
säger Linda Fleetwood.

Vänsterpartiet vill att:
Skola ska fungera för alla barn, samhällets ansvar
Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta, erbjud anpassade tjänster.
Ändra lagen - återupprätta LSS intentioner
Funktionsrätt ska gälla i svensk lag.

Vänsterns hälso- och sjukvårdsprogram 2018-2020:
En bra hälso- och sjukvård för alla inte bara några få. Kroniska sjukdomar nära vård.
En psykiatri som innebär att de med psykisk ohälsa får samma värde och fokus som
cancervården.
En bra och jämlik hälsa är det viktigaste målet för vården.
Hälsa är en mänsklig rättighet - ingen handelsvara.
Kortare arbetstid skapar effektivare arbetsplatser.
Habilitering o rehabilitering liksom hjälpmedel ska ses som delar av vården.

En föreningsmedlem ställde frågan om tillgång till buss (buss via boende) för dom som bor
på boende, att det har funnits förut.
Linda tar med sig den frågan till länsgemensam ledning.

Övriga frågor ställdes såsom: korta köerna på BUP, få jobb som funktionsnedsatt, ert sätt
att få fler läkare, och fast läkarkontakt är viktigt för funktionsnedsatta.

Ett tips från en föreningsmedlem kom att har man sjuk- aktivitets- eller handikappersättning
kan man få rabatt hos olika företag. Man kontaktar då försäkringskassans kundcenter 0771524 524 och beställer ett Förmånsintyg (uppger att man har sjuk- aktivitets- eller
handikappsersättning)
Man får själv kontrollera om intyget ger rätt till rabatt till t.ex kollektivtrafiken eller vissa
företag.
Linda Fleetwood vill gärna bli inbjuden till föreningarna.

ABF Renata Fejzulovic presenterade sig, och man var välkommen att ställa frågor till henne
under den tiden hon var där.

Moderator Mikael Klein

Socialdemokraterna

Anders Henriksson och Jonas Hellberg

"Forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta" säger Anders

Mikael ställde frågan hur socialdemokraterna gör för att fånga upp kunskap.
Många olika sätt, reumatismen, hjärtvården omsätter att gälla i hela riket, Sweetheart
uppföljer. Alla värdefulla kontakter, träffar, samtal o.s.v. tillgänglighet.
Valet:
Öka inflytandet hos de funktionshindrade över sjukvården.
Utveckla rehabiliteringen.
Kraftsamling för att funktionsnedsatta ska komma ut på arbetsmarknaden.
Stärka möjligheterna till utbildning för personer med funktionsnedsättning.

Varje dag lite bättre är kraften hos många.
Målet är: en mer jämlik hälsa, mer nära vård, köerna, säker vård, en tillgänglig vård och
patientsäker vård.
Gjort i landstinget 2014-2018: Mainstreaming, funktionshinder i handlingsplan, ungdomsråd
( som varit patienter länge), samverkansavtal landstinget och organisationerna.
Regeringen har uppvaktas gällande LSS om nya direktiv, finns chans att komma tillrätta med
det. En LSS utredning är skapad.
Personalpolitik finns att göra bättre, lönebidragsanställda, personliga tjänster finns hos dom,
tjänster kan skräddarsys.
Seniorkort? Ja
Fast läkarkontakt? Ja
Frågor ställdes såsom: barnens rätt till tillfällig föräldrapenning eftersom LSS inte
fungerar?, milersättningen 12.50kr sen 90-talet ändra till 18.50kr?,
funktionsrättskonventionen lag inom en snar framtid?, läkarkontakt?.
Socialdemokraterna är medvetna om våra problem i sjukvården, basen måste breddas, fast
vårdkontakt.
Ej höja skatterna.

Allas lika värde samhälle för alla

Socialdemokraterna vill gärna komma ut till föreningarna.

Efter socialdemokraterna avnjöt vi en god lunch i restaurangen.

Moderator Mikael Klein

Moderaterna

Pär-Gustav Johansson

"Alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i samhället, funktionshindrade ska också få kunna
arbeta dom som kan och vill" säger Pär-Gustav

Att få välja själv i vårdinsatsen, jobblinjen, budgetförslag: 70.000 nya jobb, välfärden,
funktionshinderåtgärder, känna att man delta i en gemenskap, korta vårdköerna, privata
vårdgivare, hörapparat, tillgång till den vård som är nära, fast läkarkontakt, nystartjobb,
trygghet till långvarit stöd, hur tillgängligheten kan bli bättre för funktionsnedsatta,
länsfärdtjänst, utveckla regelverket för sjukresor, öka sysselsättningen för funktionsnedsatta,
landstinget som arbetsgivare minska på olika anställningsformer enklare arbetsuppgifter,
minska arbetsbördan för vårdpersonalen ej administrativt, anställningsformer måste bli
bättre , LSS, fuskarna "klämmas åt", den skola som inte sköter sig måste känna av det,
länsfärdtjänst genomförs tillsammans med Pierre Edström, bättre vägar, tillgänglighet, öka
tillväxten, förbättra tillgängligheten.

Busskort seniorer: Inget vallöfte
Öka anställningar i landstinget med lönebidrag: Inget vallöfte
Länsfärdtjänst. Ja

Frågor från föreningarna: Tillgängligheten börja med?, skolan får ej tillgänglig undervisning
särskilt för flickor, folkhögskolan i framtiden?, psykiatriska vården bemötande, inläggning,
psykiska ohälsan hos eleverna.

Vallöfte
Länsfärdtjänst
Individens rättigheter
Tydlig politik för mer jobb, öka resurserna

Moderator Mikael Klein

Miljöpartiet

Jessika Rydell

"Alla ska ha samma rättigheter, samhället tillgängligt för alla, hitta olika lösningar vilken
funktionsnedsättning man än har" säger Jessika

Diskriminering, tydlig LSS - får inte vara ett sparkrav måste få leva ett fullt liv vilken
funktionsnedsättning man än har, måste kunna lösa människors behov efter ett olycksfall,
funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - ska finnas mer tillgängliga arbetsplatser
(personligt anpassad tjänst) kortare arbetstid t.ex. behoven som styr men måste få kosta,
LSS måste säkerställas, utvecklas, myglarna ska stävjas övriga ska ej drabbas (fusket har ej
varit så stort i undersökningar)
Hållbart samhälle för alla, patientorganisationerna viktiga, FN konventionen tillgänglighet.
Tillgänglighetsfrågorna: Inte riktigt nöjd med alla.

Dialog, samtal, arbeta vidare "lätt avhjälpta hinder"
Teckenskrivtolkar: lite svårt, måste jobba med frågan
Syn- hörselkonsulent: vet ej
Egna erfarenheter: finns mycket kunskap vilka problem som finns dialog - grundpelare
LSS jätteviktig högaktuell, vill se att sparkravet tas bort. Rädda så många människor som
möjligt att få ett bra liv stroke t.ex.
Råd och stöd: psykisk ohälsa tas ett steg längre eftersom det inte fungerat riktigt tidigare.

Frågor från föreningarna: LSS - ledsagning regler konstiga är ej på samma villkor som
andra, rehabilitering fler arbetsterapeuter hälsocentrum med sjukgymnaster habilitering,
Färdtjänst i nöjdheten människor som inte kan föra sin egna talan hur stämmer
statistiken? Jessika tar med sig frågan.

Vallöfte
Alla människors lika rätt, allas möjlighet att vara delaktiga

Moderator Mikael Klein

Liberalerna

Mathias Karlsson

"Miljöfrågorna är viktiga" säger Mathias

Fruktansvärt med nedsättningar som gjorts i plånboken, infrastruktursatsningen (påverkar
våra huspriser)
Region: koppling till landstinget smartare sätt att jobba, digitala system.
Regionkommun: landstingsregionen en enhet, blir dyrare, skatterna höjs lite grann, använda
pengarna på ett bra sätt.
Vård och omsorg: viktigt 20% får byta läkarkontakt, minska administrationen för läkarna,
borde vara en självklarhet att funka för alla.
Våra pengar ska användas bättre
LSS: måste bli bättre
Garantinivån 9.450kr före skatt för dom som aldrig har kunnat arbeta, deras försörjning? en
lägsta nivå måste finnas, är ohållbart.

Digitalt utanförskap t.ex synskadade, digitalisering ett hjälpmedel, Apel har många lösningar
t.ex rösttext finns mycket.

Frågor från föreningarna: Som elöverkänslig i politiken allt detta trådlösa, läkarna har för
lite tid läkarsekreterare?, länsfärdtjänst ej från dörr till dörr, få en allergikonsulent i länet?
högre habiliteringsersättning daglig verksamhet per dag i Kalmar.

Vallöfte
Mathias ( 1:a på listan) är engagerad för att få det bättre
Skolan, allas lika värde, bryr sig

Moderator Mikael Klein

Kristdemokraterna

Jimmy Loord och Madeleine Rosenqvist

"Människovärde viktigt oavsett" säger Jimmy

LSS: rättighetslagstiftning - människovärde, skylt på fusk, lagstiftning, för lite pengar i kassan.
Tillgänglighetsfrågor: hjälp i rätt tid, utökad primärvård, 800 mer läkare, ansvarig för
rehabiliteringen.
Pensionärer åka för 100kr i månaden ( pensionärerna har ökat resandet ) ska gälla människor
med funktionsnedsättning också, förslag att dom som har aktivitets - och sjukersättning
också får åka för 100kr i månaden.
LSS: förstärka LSS, kostnaden ökar expertteam tillsatt 5 personer, läkarna instrueras.
Statligt Stöd: hålla samman familjen viktigt, avlastningsbehov finns viktigt, unga på
aktiviteter, barn som ej kommer till skolan utan hjälper sina föräldrar istället behöver
komma tillrätta med det.

Få fler funktionsnedsatta i anställning särskilt i landstinget går väldigt trögt, offentlig
verksamhet borde vara ett föredöme. Små medelstora företag är bättre på det.
Människor som aldrig kan jobba erhåller garantiersättning på 9.450kr före skatt, utgifterna
är större än inkomsterna, intäkterna följer inte.
Människovärde att stå på egna ben

Frågor från föreningarna: Tillfällig föräldrapenning svårt att få bidraget vid åttonde dagen,
habiliteringskedjan färdigbehandlade finns ett glapp efter habiliteringen.
Vallöfte
Den som är svag, utsatt m.m. känna förtroende viktigt.
Människovärde viktigt oavsett varje människa är unik
LSS på riksnivå
Människovärde individnivå
Länsfärdtjänsten
___________________________________________________________________________
Ett 50-tal kom till medlemskonferensen, och ett reportage fanns att läsa i
Oskarhamnstidningen lördag 28 april.
Alla politikerna tackades med choklad av Lena Berglund Funktionsrätt Kalmar län
Mikael Klein tackades för ett jättebra jobb som moderator med en gåva.
Ordförande Åke tackade alla som deltog på denna dagen.
Nästa medlemskonferens är 16 oktober och då om anhörigfrågor, boka i almanackan reda
nu.
Text Annelie
Bilder Sara
Funktionsrätt Kalmar län

