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SÖRMLAND
Handikappföreningarna
Sörmland är en demokratisk
samt politiskt och religiöst
obunden ideell
samarbetsorganisation
bestående av läns- och
regionstäckande
handikappföreningar med
verksamhet inom
Södermanlands län.
Arbetet syftar till att ge
människor med
funktionsnedsättning full
delaktighet och jämlikhet på

Detta år har kallats supervalår, så vi tänkte ta tillfället i akt att
höra vad de olika politiska partierna vill göra för att förbättra
tillvaron för oss med funktionsnedsättning.
Handikappföreningarna Sörmland, samarbetsorganet på länsnivå,
har tillsammans med lokala samarbetsorgan i länets kommuner
bildat ett nätverk för att arbeta med frågor inför höstens val och
nätverket ställde 5 frågor till samtliga gruppledare för de partier
som är företrädda i de Sörmländska kommunerna samt i
Landstinget, totalt 84 gruppledare.
När det gäller redovisningen av kommunpartiernas svar, kommer
de att redovisas av respektive lokalt samarbetsorgan och i
Katrineholm kommer Katrineholmskuriren att publicera svaren, när
det gäller övriga tidningar samt P4 Sörmland är det ännu inte
bestämt hur det blir.
Redovisningen av Landstingspartiernas svar kommer nu här i vårt
Valextranummer av Glödlampan.
Vi kan tyvärr konstatera att vi ej fått svar från alla partier trots gott
om tid att svara samt att två påminnelser gått ut från oss. Varför
inte alla svarade får var och en fundera över.

alla samhällets områden.
Gå och rösta den 14 september
Glöm inte bort att det är Kommun-Landstings och Riksdagsval
den 14 september. Utnyttja din rätt att rösta på det parti som står
dig närmast. Om du inte har möjlighet att rösta den 14:e finns det
flera alternativ tidigare, poströsta etc. Det är så vi utvecklar
demokratin i vårt land.

Besök oss på

hsod.se

Att leva med en funktionsnedsättning är en riskfaktor för fattigdom och ohälsa.
Möjligheterna till försörjning bland personer med funktionsnedsättning är en ödesfråga för
Sverige som välfärdsland. Det handlar om mänskliga rättigheter, var femte väljare berörs!!!

•

Vi ser med oro på att våra frågor inte uppmärksammas i den allmänna debatten
och i vissa delar försämras eller urholkas framgångar vi tidigare uppnått.

•

Vi kan också konstatera att Sverige bryter mot flera konventioner, bland annat
”Konventionen om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

•

För att en valstrategi ska bli framgångsrik krävs en bred uppslutning och vi
behöver höras som en gemensam röst för att få genomslag.

Gustav Johansson
Hjärt & Lung

Ingrid Karlsson
ILCO

Ingvar Edin
ESOF

Ingegerd Lindström
Strängnäs Handikappkrets

Gunilla Backlund
Mag & Tarmföreningen

Ulf Norström
SRF

Lisbeth Flodman
Dyslexiförbundet
FMLS

Lena Ridemar
HSO

Helge Andersson
Handikappföreningarna
Sörmland

Gun-Britt Karlsson
Roland Elfving
Handikappföreningarna Hörselskadades
Sörmland
Riksförbund

Karin Jönsson
Strängnäs Handikappkrets
Birgitta Gustavsson
Oxelösund
Anders Wahlborg
Ombudsman HFS
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Våra frågor har vi skickat till

Visste du att:

partierna i landstinget OCH kommunerna

Landstinget är en offentligt ägd och
demokratiskt styrd organisation. Det
betyder att verksamheten betalas med
skattepengar, och att de som styr väljs
i allmänna val vart fjärde år.

•

84 partier har fått förfrågan

•

54 partier har svarat

•

30 partier har inte svarat

Från landstinget har 6 av 8 partier svarat
Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna,
Miljöpartiet… INGA SVAR från Moderaterna
och Sverigedemokraterna!
Svar från kommunerna är så här…..
•

Från Eskilstuna har 6 av 8 partier svarat

•

Från Flen har 4 av 8 partier svarat

•

Från Gnesta har 4 av 7 partier svarat

•

Från Katrineholm har 5 av 8 partier svarat

•

Från Nyköping har 7 av 8 partier svarat

•

Från Oxelösund har 4 av 8 partier svarat

•

Från Strängnäs har 9 av 10 partier svarat

•

Från Trosa har 4 av 9 partier svarat

•

Från Vingåker har 5 av 9 partier svarat

Landstingsfullmäktige består av
71 ledamöter och de politiska
mandaten fördelas enligt följande:
Socialdemokraterna, 27
Moderaterna, 18
Miljöpartiet, 6
Folkpartiet, 5
Centerpartiet, 4
Vänsterpartiet, 4
Sverigedemokraterna, 4
Kristdemokraterna, 3
Landstinget leds av en koalition
bestående av Socialdemokraterna,
Folkpartiet och Miljöpartiet.
Övriga partier utgör opposition.
Landstingsfullmäktige utser fem
landstingsråd, varav ett benämns
oppositionslandstingsråd.
Dessutom utser varje parti en så kallad
gruppledare.
Det politiska arbetet bedrivs i de olika
politiska församlingarna, som förutom
fullmäktige består av
landstingsstyrelse, nämnder,
beredningar och utskott m.m.

På följande sidor redovisas svaren parti för parti
från landstinget. Svaren kan även ses på
Handikappföreningarna Sörmlands hemsida.

Härutöver sker det demokratiska
arbetet genom dagliga kontakter och
sammankomster med medborgare och
organisationer runtom i länet.

Bli aktiv i något parti, driv våra frågor!
Ett bra sätt att få fram våra är att bli aktiv i ett parti.
Alla partier vill ha fler aktiva medlemmar och vi kan
på det sättet både informera om våra funktionsnedsättningar samt driva våra frågor.

Besök oss på

hsod.se
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Arbetsmarknad: A
Vilka riktade insatser vill ditt parti göra för att personer med funktionsnedsättning i första
hand ska få anställning på den öppna arbetsmarknaden?
Centerpartiet
Inget svar
Folkpartiet
För Folkpartiet är det en självklarhet att samhället ska ge förutsättningar för människor att
kunna tillvarata sin fulla kapacitet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett
fåtal. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar
för delaktighet. Men människor med funktionsnedsättning ska inte "handikappas" på grund
av att vårt samhälle diskriminerar.
Kristdemokraterna
Praktik och lärlingsplatser som ger möjligheter att kunna prövas mot arbetsmarknaden.och
att som alternativ till daglig verksamhet kunna få prövas för arbete, även om det är inom
”skyddad” verksamhetoDet så kallade särskilda anställningsstödet, med en mycket hög
subventioneringsgrad, är därför en viktig insats. För att öka arbetsgivarnas vilja att anställa
långtidsarbetslösa personer förlängs stödets maximala längd därför från ett till två år.
Miljöpartiet
Alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller förmågor, ska ha lika rättigheter,
möjligheter och skyldigheter, och samhället ska inte bara vara anpassat för dem som utgör
normen. Enligt Miljöpartiets de gröna är det otillgängligheten i samhället som utgör det
verkliga hindret för att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka fritt.
Vi ser bristande tillgänglighet som en egen typ av diskriminering som vi vill ska föras in som
ny diskrimineringsgrund. Arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering behöver
integreras på alla områden, däribland arbetsmarknaden. En människa kan aldrig reduceras
till en funktion, än mindre till en funktionsnedsättning. Arbetsmarknaden är hård i Sverige,
och vi behöver skapa fler arbeten, bland annat genom att bygga ut kollektivtrafiken, satsa
på fler lärare, anställa fler inom vården och äldreomsorgen samt fler gröna jobb.
Miljöpartiet ser också att en generell insats i våra skolor, där vi vill satsa på fler lärare och
specialpedagoger, särskilt kommer att stärka grupper som idag är missgynnade. Det är
mycket viktigt att barn med behov av extra resurser och specialpedagogisk kompetens,
alternativt helt specialiserad förskola och skola, får det stöd de behöver. Tyvärr är det ofta
inte så idag. Utan utbildning är det mycket svårt att ta sig in på den öppna
arbetsmarknaden. Barn med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att klara
skolan och därmed kunna komma in på arbetsmarknaden som barn utan
funktionsnedsättningar. De ska garanteras rätten att få det stöd man är berättigad även i
pedagogiskt avseende. Miljöpartiet ser därtill vikten av att stödja våra folkhögskolor och
utöka deras uppdrag så att fler vuxna får tillgång till den utbildning, personliga utveckling
och ibland också den andra chans som de kan erbjuda.
Moderaterna, inget svar
Sverigedemokraterna, inget svar
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Socialdemokraterna
Alla människors förmåga och kompetens ska tas tillvara. Allt annat är slöseri. Därför har vi
satt upp ett mål, viktigare än alla andra: Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Med fler
jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Även med funktionsnedsättning ska
du kunna få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden. Vi vill bland annat att bristande
tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Vi vill värna LSS-reformen
och den personliga assistansen. Vi vill se en samordnad kraftsamling för att människor med
en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.
Vänsterpartiet
När det gäller allmänna insatser mot arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning
så känner jag bäst till det som görs i Eskilstuna kommun där Vänsterpartiet arbetar i
majoritetssamverkan och har varit drivande i att införa en ny arbetsmetod, den så kallade
IPS-modellen. Där får personer med funktionsnedsättning stöd av en arbetskonsulent även
på den öppna arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att kunskap om metoden ska spridas
även till andra kommuner i länet.

Arbetsmarknad: B
Vilka riktade insatser vill ditt parti göra för att personer med funktionsnedsättning ska få
anställning inom din kommuns verksamhet?
Centerpartiet
Vi vill att landstinget tar sitt arbetsgivaransvar och anställer fler människor med
funktionsnedsättning. (inlämnad motion till landstingsfullmäktige).
Folkpartiet
Att ha ett arbete eller en sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna
leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för att kunna
arbeta på den vanliga arbetsmarknaden.
Därför vill vi i Folkpartiet öka antalet SIUS-konsulenter på arbetsförmedlingarna och införa en
jobbcheck där alla stöd finns angivna. Då behöver inte arbetsgivaren ägna tid åt att
undersöka vilka stödformer som kan vara aktuella och arbetssökande kan snabbare komma i
arbete. Vi vill också se över över lönebidraget, med det danska systemet Flexjobb som
förebild. För människor som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig
sysselsättning.
Kristdemokraterna
Landstinget ska alltid undersöka möjligheterna att matcha funktionsnedsatt med lediga
arbeten. Här är samverkan med funktionshinderorganisationerna viktigt. Bl.a. samverkan med
HSO´s projekt ” FIA mé knuff”, Funktionsnedsatta I Arbete.
Landstinget måste också bli mycket bättre på att kunna ta tillvara det friska och inte fokusera
på ”funktionshindret”. Personalavdelningen måste bli mer aktiv och samverka med
funktionshinderorganisationerna och dessutom komplettera annonserna med förslagsvis
följande text: ”Landstinget ser gärna sökande med funktionshinder”.
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Miljöpartiet
Frågan har nyligen varit uppe för debatt i landstinget Sörmland. Miljöpartiet ser det som en
avvägningsfråga mellan omsorg och integritet. Det är känt att det inom landstinget arbetar ett
förhållandevis stort antal personer med olika former av funktionsnedsättning. Det är dock inte
deras funktionsnedsättningar som motiverar deras anställningar, utan tvärtom deras
förmågor. Tanken på att vi skulle kontrollera eller föra register över funktionsnedsättningar
hos våra anställda är oss i högsta grad främmande och något som vi starkt motsätter oss.
Landstingets policydokument anger riktningen för hur vi ska skapa det öppna landstinget där
funktionsnedsättningar inte behöver innebära ett hinder. Vi ser det som viktigt att vår policy
efterlevs och att en etisk debatt ständigt hålls levande. I årets mål- och budgetdokument, som
Miljöpartiet varit med och formulerat utifrån vår majoritetsställning, avsätter vi medel för att
kartlägga, skapa förutsättningar och utbilda i frågor som rör funktionsnedsättningar.
Miljöpartiet står även bakom en förstudie som landstinget genomför tillsammans med bland
annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att förstudien ska leda till
behovsanpassade insatser till bland annat funktionshindrade som försöker etablera sig på
arbetsmarknaden.
Moderaterna, ej svar
Socialdemokraterna
Vi vill att personer med funktionsnedsättningar skall få anställning utifrån sina egna
funktionsförutsättningar, att fokus skall vara på vad var och en kan utföra, inte
funktionsnedsättningen. Ett sätt att komma dit är att ge centrala förutsättningar för enheterna
ute i verksamheterna att anställa personer med funktionsnedsättningar i de yrkesgrupper vi
har rekryteringsbehov av. Det kan vara kunskaps- eller ekonomiskt stöd till enheterna som
underlättar ev behov av anpassningar.
En annan insats är att Landstinget undersöker möjligheterna att bereda plats inom
verksamheterna för lättare arbete som personer som arbetar under handledning t.ex. ”Fia
grupper” kan utföra. Vi har avsatt medel i budget 2014 som innebär att en särskild satsning
kommer att göras för att ytterligare kartlägga, skapa förutsättningar och utbilda i frågor som
rör funktionsnedsättningar. Arbetet syftar till att öka kunskapen om personer med
funktionsnedsättningar och med målet att vi inom landstinget kan anställa fler personer med
funktionsnedsättningar. Vi kommer också tillsammans med länets kommuner,
Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet RAR och Regionförbundet
Sörmland att delta i en förstudie som bl.a. syftar till att ge behovsanpassade insatser för
grupper som försöker etablera sig på arbetsmarknaden bl. a. funktionshindrade. Studien
finansieras med medel från Socialfonden.
Vi håller också på att revidera landstingets policy för personer med funktionsnedsättning. I
Policy står bl.a. ”Att som arbetsgivare ska landstinget vara öppen för anställning av personer
med funktionsnedsättning. Flexibla arbetstider och arbetsplatser som anpassas efter
enskildas behov ska erbjudas”
Sverigedemokraterna, ej svar
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Vänsterpartiet
Frågan har nyligen diskuterats i landstingsfullmäktige i samband med behandling av en
motion från Centerpartiet. Då framgick det att det inte finns någon statistik över hur många
personer med funktionsnedsättning som har en anställning inom landstinget.
Enligt landstingets värdegrund i personalfrågor ska arbetsplatsen vara inkluderande för alla
människor. Under året kommer kartläggning och utbildning att genomföras för att öka
möjligheten att anställa fler personer med funktionsnedsättning inom landstinget.
Samarbete kommer att ske inom länet med de statliga och regionala myndigheterna.
Vänsterpartiet kommer att följa detta arbete och stödja och bevaka det så att resultat
uppnås.
Tillgänglighet
Vilka insatser vill ditt parti göra för att din kommun ska leva upp till de krav som gäller enligt
lagen om enkelt åtgärdade hinder och hur vill ni åstadkomma mätbara mål och resultat för
detta arbete?
Centerpartiet
Genom att frågan om tillgänglighet alltid finns med på dagordningen. Utbildning av personal i
tillgänglighetsfrågor. Avrapportering av utförda förbättringsåtgärder.
Folkpartiet
Tillgänglighet är en nyckelfråga för att ge alla lika möjligheter att forma sina egna liv.
Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer,
banker, med mera. Folkpartiet driver på för att bristande tillgänglighet ska kunna ses som
diskriminering. Folkpartiet i Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med ett
förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska
införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta
på lika villkor. Att införa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering handlar om att
öka friheten för den enskilde i det dagliga livet. Genom att lagstifta mot diskriminering på
grund av bristande tillgänglighet får människor med funktionsnedsättning ett verktyg att
agera och genomdriva sina rättigheter.
Kristdemokraterna
I de fall detta inte åtgärdats ska landstinget upprätta en tydlig åtgärdsplan som visar när och
hur åtgärderna skall vidtas. Åtgärdsplanen ska följas upp minst en gång per år.
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Miljöpartiet
Miljöpartiet har i samarbete med övriga majoritetspartier varit pådrivande i samverkan med
kommunerna, så att vi tillsammans tagit fram riktlinjer för en tillgänglig kollektivtrafik i
Sörmland. Det är en sammanställning av de lagar, regler och riktlinjer som
kollektivtrafikmyndigheten, kommuner med flera ska följa för att uppnå full tillgänglighet, såväl i
kollektivtrafiken som på hållplatser och i informationsmaterial, för resenärer med
funktionsnedsättning.
Vi har som parti tagit fasta på och värnat tillgänglighetsaspekten i projekteringen av vår
miljardsatsning på Sörmlands sjukhus. Våra partimedlemmar som sitter i olika nämnder
efterfrågar och följer rapporteringen från verksamheterna om hur arbetet fortskrider med olika
anpassningar utifrån den policy som finns, vilken i sin tur är utformad utifrån aktuell lagstiftning.
Moderaterna, ej svar
Socialdemokraterna
Vi vill fortsätta att i samarbete med arbetsgrupper från Landstingets råd för
funktionshindersfrågor förbättra våra egna lokalers tillgänglighet utifrån olika former av
funktionsnedsättningar. För att få mätbara mål på dessa förbättringar vill vi ta fram ett sätt att
tillsammans med funktionshindersorganisationerna göra bedömningar av våra lokaler ur de
olika tillgänglighetsaspekterna.
Vi vill vara en aktör som påvisar behoven av att enkelt åtgärdade hinder åtgärdas. Detta kan
ske på olika sätt tex genom att stödja handikapporganisationer som informerar och utbildar om
funktionsnedsättningar.
Sverigedemokraterna, ej svar
Vänsterpartiet
När det gäller landstingets egna lokaler utgår vi ifrån att de är anpassade för rörelsehindrade
enligt den lagstiftning som finns. Om så inte är fallet inom någon av landstingets omfattande
verksamheter tar vi tacksamt emot information om detta för att se till att en förändring kommer
till stånd. Busshållplatser är inte landstingets ansvar utan kommunernas. Där finns det
fortfarande förbättringar som behöver göras på många håll. En bra lösning är att bussarna i
framtiden blir bättre anpassade för rörelsehindrade, och då krävs mindre anpassning av
hållplatserna. Sådana krav måste kunna ställas på bussbolagen i samband med upphandling
av trafiken.

Besök oss på

hsod.se
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Färdtjänst
Vad vill ditt parti göra för att säkerställa kvaliteten och säkerheten för färdtjänstresenärerna
sett till bristande språkkunskaper i beställningscentralen, för små fordon etc. och när i tiden
kan vi förvänta oss att en annan tingens ordning börjar gälla?
Centerpartiet
Tid, så snart det går men ingångna avtal måste avslutas och beställningscentral i egen regi
igångsättas. Alternativet upphandla lokala beställningscentraler är något Centerpartiet i
Sörmland kan tänka sig. Kravspecifikationer för fordon, chaufförsutbildning behöver bli
tydligare i nästa upphandling men också uppföljningen.
Folkpartiet
Folkpartiet i Sörmland har till fullo ställt sig bakom beslutet att Kollektivtrafikmyndigheten tar
över och skapar en egen beställningscentral som ansvarar för sjuk- och färdtjänstresor.
Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på såväl språklig kunskap som lokalkännedom hos
de operatörer som tar emot samtal och beställningar. Vår uppfattning är att när landstinget
och länets kommuner tillsammans tar ansvar för färdtjänst och sjukresor ger det även ökade
möjligheter att ta ett helhetsansvar och att ställa tydliga krav på den transportör som anlitas.
Ytterst handlar det om att erbjuda en god service till de Sörmlänningar som är i behov av
färdtjänst/sjukresor. Folkpartiet kommer, även i framtiden, att vara en garant för detta.
Kristdemokraterna
Det handlar om att landstinget måste ställa tydligare krav i kommande upphandling av
sjukresor. Vid upphandlingen bör det till exempel framgå att chaufförerna skall ha
genomgått en kurs, finansierad av färdtjänstbolaget, för att kunna säkerställa en färdtjänst
med god kvalitet, med god säkerhet och bra bemötande.
I vårt landstingsvalmanifest skriver vi bl.a. följande: ”fria sjukresor ska införas. Den som är i
behov av vård ska ha rätt till fri resa med kollektivtrafik till och från sjukhusorterna, mot
uppvisande av remiss, kallelse eller kvitto”.
Miljöpartiet
Miljöpartiet har på en regional nivå drivit på utvecklingen mot att Kollektivtrafikmyndigheten
ska bilda en beställningscentral. Landsting och kommuner kommer därmed i egen regi
ansvara för färdtjänst och sjukresor.
Den praktiska innebörden blir att vi då får kontroll över verksamheten och på så sätt
kommer kunna garantera ett professionellt bemötande, fungerande fordon och övriga
kvalitetsaspekter som hittills inte varit tillgodosedda.
Den nya beställningscentralen beräknas leda trafiken från och med februari 2016. För att
åtgärda akuta problem med bland annat fordon behöver kontrollen skärpas av att ingångna
avtal hålls. Kollektivtrafikmyndigheten tog beslut om detta i februari och har sedan dess ökat
kontrollen av fordon, chaufförernas bemötande, chaufförernas utbildningar och
säkerhetsfrågor. Om inte kontrollerna ger tillräckligt stort resultat vill vi intensifiera dem
ytterligare.
Moderaterna, ej svar
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Socialdemokraterna
Vi vill att sjukresor skall vara av god kvalité, trygga resor som går i rätt tid. För att komma
dit gör vi förbättringar genom att ställa kvalitativt högre krav och stärka uppföljningen av
kraven. Arbetet har redan påbörjats och en del förbättringar är redan gjorda.
Nya upphandlingar av transportörer har påbörjats dessa tar minst ett år att genomföra med
tid för överklagan och införandetid för nya aktörer. Planeringen och utveckling av andra
delar av verksamhet för samhällsbetalda resor som beställningscentral, samordning med
allmänkollektivtrafik, samordning med kommunernas färdtjänst, gemensamma taxor och
regelverk har påbörjats och kommer att genomföras vartefter det är klart.
Sverigedemokraterna, ej svar
Vänsterpartiet
Problemen med färdtjänst och sjukresor är väl kända i hela länet och Vänsterpartiet i
landstinget har tagit initiativ till en grundläggande förändring genom att vi i slutet av förra
året lämnade in en motion om färdtjänst i egen regi inom länet, alltså en egen
beställningscentral. Efter ett intensivt arbete inom Kollektivtrafikmyndigheten ser vårt
förslag nu ut att kunna bli verklighet.
Syftet är att uppnå bättre samordning mellan olika samhällsbetalda resor inom landsting
och kommuner, bättre lokalkännedom och bättre kontakt och dialog med resenärerna. Man
uppnår också en möjlighet att vid egen upphandling kunna ställa direkta krav på
transportörerna, trafikbolagen som ansvarar för trafiken. Man kan ställa krav på kvalitet i
verksamheten och utbildning av chaufförerna, det kommer inte längre att vara enbart lägsta
pris som är avgörande.
På grund av långa avtalstider kommer det att dröja cirka 1½ år innan den nya
verksamheten med beställningscentral i egen regi fungerar. Dessutom har vi i flera år
argumenterat för fria sjukresor med kollektivtrafik i vårt budgetförslag, men i det fallet har vi
ännu inte fått gehör för förslaget.

Vårdköer
Hur många veckor tycker ditt parti att det är acceptabelt att en patient väntar på ett
specialistbesök eller operation?
Centerpartiet
Absolut inom den lagstadgade vårdgarantin. Strävansmålet måste vara att undvika onödig
väntan. Det är viktig att vårdorganisationen blir bättre på att kommunicera väntetider och
åtgärder så att jag som patient blir tryggare.
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Folkpartiet
Folkpartiet har länge varit tydliga med att köerna till sjukvården i Sörmland ska bli kortare.
För oss är förbättrad tillgänglighet till vård en av de högst prioriterade frågorna.
Folkpartiet har därför valt att 2013 och 2014 avsätta närmare 100 miljoner kronor till en
riktad satsning i syfte att korta vårdköerna. Vi har genom satsningen ökat valfrihet för
patienten, stärkt operationskapacitet på hemmaplan, ökat samverkan mellan länets
sjukhus för att nyttja resurser på optimalt sätt och fördjupat samverkan med externa
vårdgivare. Folkpartiets långsiktiga målsättning är en vård utan köer i Sörmland.
Mer kortsiktigt ska vi kunna erbjuda alla sörmlänningar kontakt med vården samma dag
som man söker hjälp och ett besök hos läkaren inom fem dagar.
När det finns behov av utredning av specialistläkare vid sjukhus ska ett första besök
erbjudas inom 30 dagar. Om det finns behov av behandling och ett sådant beslut fattats
ska det erbjudas inom 60 dagar.
Kristdemokraterna
Landstinget ska prioritera arbetet med att korta de långa köerna till vård och behandling på
sjukhusen, och därmed få en större del av de statliga kömiljardspengarna, med målet att få
en köfri vård! Denna utveckling vill vi förstärka genom att inrätta en särskild
tillgänglighetsbonus som ska fördelas till de kliniker som uppfyller alla delar i vårdgarantin.
Vårdgarantin bör fortsätta att utvecklas.
Vi anser att vårdgarantins nuvarande tidsgränser 0-7-90-90 i ett första steg ska ersättas av
en yttre tidsgräns på 120 dagar som omfattar hela vårdkedjan, d.v.s. tiden från första
kontakt, specialistbedömning, diagnos, provtagning, röntgen, etc. till genomförd åtgärd.
Om den individuella vårdplanen innefattar återbesök vill vi att det ska finnas en
återbesöksgaranti i form av ett skriftligt åtagande i vårdplanen, där tidpunkt och form för
återbesöket anges.
Miljöpartiet
Frågan är både enkel och svår att besvara. Naturligtvis är varje dag som går i väntan på
specialistbesök eller operation en dag för mycket! Miljöpartiet har som ett av tre styrande
partier vidtagit steg som kortar vårdköerna avsevärt. Vi har bland annat köpt upp ett antal
extra operationsplatser och öppnat upp för möjligheten att få vård i andra län.
Det är något vi kommer värna även framöver. Personer med nedsatt autonomi har längre
till vård och förbises oftare i vårdsammanhang. Till den kategorin räknas givetvis många
personer med funktionsnedsättning. Detta är känt i Miljöpartiet.
Vi vill att vårdgarantier ska utgå från medicinska behov och ersättningarna baseras på
patienternas vårdtyngd, så att inte friska människor prioriteras framför kroniskt sjuka.
På regional nivå vill vi stärka samarbetet mellan kommuner och landsting, så att
hemsjukvården kommunicerar bättre med landstingsvården och den enskilde patienten
med funktionsnedsättningar ges mer uppmärksamhet och lyhördhet.

Besök oss på
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Moderaterna, ej svar
Socialdemokraterna
Hur lång tid det är acceptabelt att vänta beror på hur patientens behov och
sjukdomstillstånd, det viktigaste är att åkomman inte försämras under väntetiden.
För att rätt behandling och stöd ges så fort som möjligt till personer med
funktionsnedsättning vill vi fortsätta att utveckla kunskapen genom tilläggsuppdrag gällande
funktionsnedsättningar, på våra vårdcentraler samt direkt konsultation och handledningen
från specialister på våra enheter.
Vi vill också bilda en centrumbildning för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk
problematik där barnets behov är utgångspunkten och det är en ingång där all kompetens är
samlad.
Sverigedemokraterna, ej svar
Vänsterpartiet
Det är svårt att svara konkret på den frågan om hur många veckor en patient kan vänta på
specialistbesök. Det är beroende på personens vårdbehov eftersom det är patienter med de
största och mest akuta vårdbehoven som måste behandlas först.
Vänsterpartiet har konstaterat att ensidigt fokus på att korta köerna genom den så kallade
kömiljarden har fått till resultat att multisjuka personer med mer komplicerade vårdbehov
kan få stå tillbaka på ett sätt som inte är önskvärt. Ingen vill vänta länge på att få vård, men
för att möta de ökande behoven krävs ökade resurser i form av personal och vårdplatser.
Vänsterpartiet arbetar för detta i våra budgetförslag på riksnivå eftersom vi anser att en
annan fördelningspolitik med mer resurser till välfärden är nödvändig. Det handlar också om
vårdens organisering så att multisjuka kan tas omhand på ett särskilt sätt genom att
samarbetet mellan vårdcentral och specialistvård fungerar bättre. En särskild verksamhet
prövas nu på fem vårdcentraler i vårt län där man har ett tilläggsuppdrag för samordnat
medicinskt omhändertagande av vuxna med komplexa funktionsnedsättningar. Man skapar
ett team runt patienten med fast läkarkontakt, en samordnande sjuksköterska och
konsultstöd inom neurologi, ortopedi, psykiatri och habilitering. Om verkssamheten fungerar
väl bör den kunna utvidgas till fler vårdcentraler där en fast läkarkontakt är grunden för
samarbetet med specialistsjukvården.

Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i partipolitiskt arbete
Vad vill ditt parti göra för att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna bli aktiva
inom ditt part?
Centerpartiet, ej svar
Folkpartiet
Inom Folkpartiet i Landstinget Sörmland finns många medlemmar med funktionshinder. För
oss är det därför naturligt att erbjuda en fysisk miljö i vilken alla medlemmar kan delta och
närvara. Vi förlägger t.ex. merparten av våra möten till landstinghuset i Nyköping där
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning finns lättillgängliga. Vidare sker mycket
av vår interna kommunikation via mail för att underlätta för våra medlemmar med
funktionshinder.
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Kristdemokraterna
ALLA, oavsett funktionshinder eller annat förhållande ska på lika villkor kunna delta i det
politiska samhällsengagemanget. Det är en av grunderna för en väl fungerande demokrati.
Inom ramen för samarbete med SKL genomför olika ”Medborgardialogsprojeket” för att öka
medborgarnas delaktighet i politiska arbetet. Här kan landstinget bli mer aktivt i att ta del av
detta och även se till att detta anpassas för personer med funktionsnedsättning.
Som politiskt parti skall vi välja lokaler och arenor för våra arrangemang som gör det möjligt
för funktionshindrad att kunna delta, oavsett om det handlar om rörelse, hörsel eller
synhinder, eller annat hinder. En svårighet för funktionshindrade att kunna delta i politiska
uppdrag har varit ersättningsfrågorna som bl.a. berör försäkringskassan. Kombinationen
mellan arvode/ersättning från landstinget och ev. ersättning från FK fungerar inte alltid som
det är önskvärt. Dessa frågor måste dock lösas på nationell nivå, men landstinget kan också
anpassa skrivningar i arvodesreglementet för att minska problemen.
Miljöpartiet
Inom Miljöpartiet finns en del medlemmar, aktiva och inaktiva, som har någon form av
öppen eller dold funktionsnedsättning, och där den senare kategorin valt att vara öppen
med det. Därtill kommer säkerligen en del personer som valt att inte gå ut med sin
funktionsnedsättning trots att en sådan finns.
Precis som med anställningar inom landstinget är funktionsnedsättningar inget vi för statistik
över, utöver att vi generellt arbetar för att klimatet i partiet ska vara öppet för alla som på ett
eller annat sätt avviker från de rådande normerna, vare sig det beror på kön, sexuell
läggning, könsidentitet, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller funktionsnedsättning.
Moderaterna, ej svar
Socialdemokraterna
Vi välkomnar personer med funktionsnedsättningar att delta i vårt politiks arbete och gör vad
vi kan för att se till att det är möjligt. Det gör vi genom att se möjligheterna och låta personer
göra det dom kan och är bra på, i möjligaste mån ha aktiviteter där alla kan vara med,
använda ljudanläggning och tillgängliga platser m.m.
Sverigedemokraterna, ej svar
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet arbetar för att bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund.
Vi välkomnar alla till vårt parti och strävar efter att nå en mångfald. I vårt län hade vi förra
mandatperioden en synskadad gruppledare i landstinget och vi har i Flens kommun en
framträdande politiker som är rörelsehindrad. Vi kan därför vara trovärdiga när vi driver
tillgänglighetsfrågor och får genom våra medlemmar en större kunskap om de behov som
finns i samhället. Vi har en Tillgänglighetspolicy i Vänsterpartiet där vi tydliggör att alla
medlemmar ska kunna vara aktiva och delta i partiets verksamhet. Vår policy behandlar
tillgängliga lokaler, talarstolar med olika höjd, ramp till podium, hörselslinga vid
arrangemang, allergier, lättlästa och inlästa texter, större stil, m.m.

Handikappföreningarna Sörmland
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Svarsprocent från partierna

Centerpartiet
Folkpatrtiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Mariefredspartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Strängnäspartiet
Sverigedemokraterna
Trosaradikalerna
Vingåkers lokalparti
Vänsterpartiet

Antal
som
fått
förfrågan
10
10
10
10
1
10
10
1
9
1
1
10
83

Antal
inkomna
svar
8
5
10
6
1
7
8
1
2
0
1
5
54

Antal
partier
som
inte
svarat
2
5
0
4
0
3
2
0
7
1
0
5
29

Procent
som
svarat
80%
50%
100%
60%
100%
70%
80%
100%
22%
0%
100%
50%

Procent
som
inte
svarat
20%
50%
0%
40%
0%
30%
20%
0%
78%
100%
0%
50%

Svarsprocent från partierna fördelad på ort

Samtliga partier
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm
Landstinget
Nyköping
Oxelösund
Strängnäs
Trosa
Vingåker

Antal som
fått
förfrågan
83
8
8
7
8
8
8
8
10
9
9
83

Antal
partier
som
svarat
svar
53
6
4
4
5
6
7
4
9
4
5
54

Antal
partier
som inte
svarat
30
2
4
3
3
2
1
4
1
5
4
29

Procent
som
svarat
64%
75%
50%
57%
63%
75%
88%
50%
90%
44%
56%

Procent
som
inte
svarat
36%
25%
50%
43%
38%
25%
13%
50%
10%
56%
44%
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•

Handikappförbundens Valkampanj utgår från det tydliga kravet om Rätten till
försörjning.

•

Medlemsförbunden har utifrån detta en egen beröring med egna valagendor och
politiska krav.

•

Även de regionala samarbetsorganisationerna, såsom Handikappföreningarna
Sörmland, fastställer egna politiska krav som drivs ute i länen, bland annat under
parollen Rätten till försörjning som det står om i detta blad.

På samma sätt ställer Handikappförbunden konkreta valkrav till riksdagspartierna:
•

Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan ska ge rätt till adekvata rehabiliteringsinsatser,
istället för att vara grund för indragen sjukpenning

•

Reformera de arbetsmarknadspolitiska programmen enligt FUNKA-utredningens
förslag, där ibland en höjning av lönebidragstaket

•

Inför ett starkare skydd mot kommunala avgifter, så att personer som inte alls kan
förvärvsarbeta får en trygg försörjning och god levnadsnivå

•

Ökad kunskap om funktionsnedsättning i rektors- och lärarutbildningen

•

Årlig uppräkning av statsbidraget till funktionshindersorganisationerna

Vår viktiga samhällsroll ska erkännas
•

Medvetenheten hos beslutsfattare om de demokratiska värdena av
funktionshindersrörelsens medverkan behöver höjas.

•

Insikter och kunskaper om konsekvenser av beslut inom olika sakområden krävs i
utveckling av ett demokratiskt samhälle.

•

Ett bredare stöd för våra frågor bland fler samhällsaktörer behövs också.

Besök oss på
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Drygt 30 000 människor i Sörmland lever med en funktionsnedsättning.
Många upplever onödig ohälsa på grund av livsvillkoren och den miljö de lever i. Denna
ohälsa kan vi påverka genom investeringar i bland annat rätten till delaktighet, förbättrad
tillgänglighet och en öppen arbetsmarknad. Vinsterna gynnar såväl individen, näringslivet
som samhället. Alla människor har resurser! Vi alla måste lära oss att inte se
funktionsnedsättning som ett problem utan att se det som att vi är olika och har olika
resurser. Funktionsnedsättning är vare sig en identitet eller ett personligt problem.
Aktivt liv = lönsamt liv!
Fysisk aktivitet är viktigt för alla människor för att man ska må bra. För personer med någon
funktionsnedsättning blir den fysiska aktiviteten ännu viktigare eftersom kroppen hela tiden
utsätts för onormala påfrestningar och slitage. En undersökning från Utvecklings Centrum
vid Södermanlands Handikappidrottsförbund visar att personer med funktionsnedsättningar
som är fysiskt aktiva är mer aktiva totalt sett och skattar sin livskvalitet högre än de som
säger sig vara inaktiva.
Arbete – Hur nå, få och behålla ett jobb
Ett gott stöd på psykologisk, psykosocial och samhällelig nivå är en förutsättning för att
personer med någon funktionsnedsättning ska kunna nå och behålla ett arbete. Vad
behövs för resurser för att det inre samspelet på arbetsplatsen och de yttre villkoren för
etablering och förankring på arbetsmarknaden ska fungera för personer med funktionsnedsättning. Här måste funktionshinderrörelsen och arbetsförmedlingen ha ett bra
samarbete och stödpersoner och personliga coacher kan vara viktiga resurser.
Tillgänglighet för alla
Tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna delta på lika villkor. Det handlar inte
bara om att ta bort trösklar och göra större toaletter. Tillgänglighetsperspektivet måste
genomsyra verksamheten där inte minst information och kommunikation är viktiga delar.
Kan barn och unga påverka stödet vi ger dem?
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver ofta stödinsatser för att utveckla
sina förmågor och sin självständighet. Insatserna kan komma från t.ex. förskolan, skolan,
barn- och ungdomshabiliteringen, hälso- och sjukvården eller någon annan verksamhet.
Stödet är till för barnets/ungdomens skull, men de kommer sällan till tals när insatser
planeras, utformas och beslutas. Detta trots att FN:s Konvention om barnets rättigheter slår
fast att varje barn har rätt att säga sin mening i frågor som rör dem. Barn och unga som är
motiverade och intresserade av sin vardag upplever mer kontroll över sina liv och att delta i
beslutsprocesser utvecklar barns förståelse för de egna behoven och önskningarna.

Ditt samarbetsorgan i Sörmland
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