Frågor & svar Lika Unika

Bidrag till svar
a)FN konventionen: Frågor: Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag: 1. Att en
offensiv och målmedveten handlingsplan för förverkligande av konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning tas fram på alla samhällsnivåer- stat, kommun och
landsting- över hela landet. 2. Att Sverige inrättar en oberoende MR-institution för att
främja, skydda och bevaka arbetet med mänskliga rättigheter för medborgarna i Sverige. 3.
Att politiken på alla nivåer ökar takten för att få till ett verkligt värderingsskifte - från
patient till medborgare med rättigheter på lika villkor som andra!
Svar: 1. Ja, vi arbetar med förverkligandet inom den befintliga strategin för
funktionshinderspolitiken och för framtiden tänker vi oss att den nuvarande strategin
revideras när den går ut 2016. Detta inte minst med tanke på FN konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2. Ja, inom alliansregeringen pågår ett förberedande arbete för en oberoende MR funktion
och vi hoppas givetvis på att vi så snart som möjligt kan förverkliga detta.
3. Ja, vi har inom särskilt psykiatrisatsningen bedrivit ett arbete för att förändra attityd
(Hjärnkoll) och därmed åstadkomma ett värderingsskifte, som har fungerat! Den typen av
funktionshinderpolitik vill vi gärna fortsätta med, i synnerhet eftersom vi även sett att det
ger effekt.
Frågor Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag: 4. Att stat, kommun och landsting
tecknar en överenskommelse med funktionshindersrörelsen om att gå före i att anställa
personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Svar: 4. Om det med ”överenskommelse med funktionshindersrörelsen” avses någon form av
kvotering av anställningar för personer med funktionsnedsättning som har nedsatt
arbetsförmåga, så är vi skeptiska. Vi kristdemokrater är dock mer än angelägna om att stat,
landsting och kommun ”går före” i att anställa personer med funktionsnedsättning. Under de
gångna åren har vi gjort ett stort antal insatser, som vi vill fortsätta med. Regeringen
har slussat pengar i flera år till kommuner och juridiska personer för att de i sin tur ska
arrangera skyddade anställningar inom främst socialpsykiatrin, ex Fountain house inom ramen
för psykiatrisatsningen. En försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer
med psykisk funktionsnedsättning har gjorts 2011 till 2013. Hjälpmedelssektorn, med allt mer
tekniskt avancerade produkter och ett friare val av hjälpmedel, samt Mobilitetsstöd underlättar
att få och behålla ett arbete. Personligt ombud har bidragit till en bättre livssituation för
många och därmed bättre förutsättningar för bland annat arbete. Arbetsförmedlingen har på
regeringens uppdrag tagit fram ett praktikantprogram inom staten, för att ge personer med
funktionsnedsättning en ingång i arbetsliv. Fler har fått lönebidrag, satsningen på
arbetsplatsbiträde, arbetsplatshjälpmedel mm har ökat.
Till vår glädje kan vi konstatera att Arbetsförmedlingen och SCB rapporterar att andelen
personer med funktionsnedsättning som är i sysselsättning har ökat från 50 till 55 procent

mellan 2008 till 2013. Detta mitt under den värsta ekonomikrisen i mannaminne. Vi tar
gärna det som ett kvitto på att de insatser som gjorts haft verkan.
Frågor Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag: 5. Att en Stödgaranti utfästs i form
av resurspersoner samt tekniska och pedagogiska hjälpmedel, rätt att välja skola samt andra
anpassningar efter behov. Insatserna ska sättas in redan vid skolstart för att ge alla elever goda
möjligheter att klara utbildningen efter sina egna förutsättningar.

Svar: 5. Ja, vi är för att fortsatt stimulera den tekniska utvecklingen på hjälpmedelsområdet
och att insatserna sker så tidigt som möjligt under skoltiden (inte minst inom det
neuropsykiatriska området) och vi är för rätten att välja skola. För att kunna tillförsäkra de
elever som har de största behoven av hjälp och stöd den bästa kompetensen, behövs det fler
speciallärare och specialpedagoger. Vi vill satsa på ett speciallärarlyft för att på så sätt
stimulera fler duktiga pedagoger att vidareutbilda sig till speciallärare.
Frågor: Är ert parti beredd att ge stöd till följande förslag: 6. Att Sverige tar fram ett offensivt
handlingsprogram för ökad tillgänglighet och användbarhet som utgår från FN-konventionens
artikel 9 om tillgänglighet och därmed ta tillgänglighetsarbetet på betydligt större allvar än
som varit mål för exempelvis ”Enkelt avhjälpta hinder”. 7. Att Sverige ställer krav på
tillgänglighetsaspekter när ombyggnadsprogram tas fram för miljonprogrammets bostäder. 8.
Att vi i Sverige på allvar gör alla samhällsområden tillgängliga när det gäller information och
kommunikation.
Svar 6. Ja, Kristdemokraterna är för att vi på alla sätt kan ”spetsa” tillgänglighetsarbetet och
vi välkomnar att vi till slut även får en komplett diskrimineringslagstiftning, som inkluderar
bristande tillgänglighet som en grund för diskriminering.
Svar 7. Ja
Svar 8. Ja
Svar 9. Ja, vi har fått ett viktigt genombrott till en ny ordning, med förslaget att bristande
tillgänglighet ska ses som diskriminering. Vi ser den nya lagstiftningen från 1 januari 2015
som ett bra första steg.

