
Liberalernas synpunkter 

 

Hej Carola, 

Tack för ditt mejl till Jan Björklund. Först vill jag be om ursäkt för att du har fått vänta på svar! 

Det var vårt parti, (Folkpartiet) Liberalerna, som en gång drev igenom LSS. Syftet var att personer 
med omfattande funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva som andra, att leva – inte bara 
överleva. Men steg för steg har detta urholkats. Liberalerna vill återupprätta LSS som en 
rättighetslag, sluta med kränkande minuträkning och se över insatser och personkretsar i syfte att 
det mer ska utgå från behov och bli mer flexibelt. Staten ska ha ansvar för all personlig assistans, 
det ska inte som idag vara delat mellan kommun och stat. Detta är dock ett arbete som kommer att 
ta tid. Därför behövs också lagändringar på kort sikt för att de som de senaste åren förlorat eller 
nekats assistans ska få rätt stöd. 
 
Ingen mår bra av att vara sjukskriven månad efter månad utan att någon ens frågar efter en. Därför 
vill vi återinföra den bortre tidsgränsen och införa en andra karensdag dag 15 i 
sjukskrivningsperioden. Tydliga avstämningspunkter i sjukförsäkringen fungerar. Men 
handläggningen ska vara flexibel och empatisk – på sistone har vi tyvärr hört för många exempel på 
att reglerna tillämpas alltför fyrkantigt. Många långa sjukskrivningar kan undvikas om den enskilde, 
vården och arbetsgivaren tidigt får samarbeta kring vad som kan underlätta återgång i arbete. 
Liberalerna tycker att graden av sjukskrivning ska kunna variera i princip steglöst (inte som idag 
25-50-75 procent), och också att den ska kunna variera mer över tid. Det ska vara möjligt att jobba 
mer när man mår bättre och mindre dåliga dagar. Både den som haft en låg inkomst och den som 
haft en högre ska känna sig trygga att de inte behöver gå från hus och hem den dag de blir sjuka 
eller arbetslösa. Försäkringarna behöver självklart ge trygghet även för den med oregelbundna 
inkomster. 

 

Med vänliga hälsningar, 
Malin Strid 
Utredare (L) 

 


