Miljöpartiets synpunkter
Tack för ditt mejl!
Frågor gällande LSS och assistans är givetvis ytterst viktiga. På grund av att dessa frågor är så
avgörande för de individer som berörs är det viktigt att förändringar av lagar och regler görs med
försiktighet och med goda underlag. Regeringen har tidigare tillsatt en utredning med uppdrag att se
över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), vars resultat ska presenteras senast 1:a oktober 2018.
Den senaste tiden har det dock blivit uppenbart att de domar som kommit från högsta
förvaltningsdomstolen (HFD) om personlig assistans har lett till en praxis som får stora personliga
konsekvenser för brukarna, och för deras möjligheter att leva ett självständigt liv på ett sätt som inte
var tanken med LSS-lagstiftningen från början. Detta är naturligtvis allvarligt och något som
Miljöpartiet menar behöver åtgärdas så fort som möjligt. Regeringen tar nu därför skyndsamt fram
förslag på en lagändring som ska säkra assistans även för väntetid och beredskap – så som är
intentionen med LSS. Regeringen planerar att ha lagförslagen på plats redan innan jul. Miljöpartiet
vill att alla människor ska kunna leva värdiga liv, oavsett funktionsförmåga.
Vi utvecklar ständigt vår politik inom sociala frågor och ser ett behov av fortsatt politikutveckling
internt när det kommer till assistans och LSS, för att kunna uppnå Miljöpartiets vision om ett
samhälle som är tillgängligt för alla. På vår kongress våren 2017 röstades följande beslut på
området igenom och är därigenom numera en del av MP:s politiska arbete:
1. att MP ska verka för att regelverket förändras så att medicinering i form av exempelvis
sondmatning inte ses som egenvård och därigenom blir assistansberättigad tid.
2. att MP ska verka för att Försäkringskassan ges huvudansvaret för att föra en dialog med
kommunernas socialtjänst om de ärenden där de bedömer att assistanstiden understiger 20 timmar i
syfte att så få som möjligt ska hamna mellan stolarna.
Vårt arbete med att se till att människor inte hamnar mellan stolarna fortsätter och vi kommer
fortsatt att stå upp för alla människors lika värde och en rättvis välfärd.
Angående sjukförsäkringen så ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför
driver Miljöpartiet på för en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla, oavsett
orsak till att en person inte har arbete. Vår ambition är att alla ska ha rätt till ersättning från
sjukförsäkringen samt införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och
arbetslöshet. Vi kallar det för arbetslivstrygghet. På så sätt ska ingen behöva hamna mellan stolarna
eller behöva oroa sig för sin försörjning - den som är arbetslös behöver kunna fokusera på att söka
jobb och den som är sjuk på att må bättre, utan oro över inkomsten.
I höstbudgeten föreslår vi i regeringen bl.a. höjd sjuk- och aktivitetsersättning, höjning av
bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Du kan läsa mer på:
Under vår tid i regeringen har vi åstadkommit även andra förändringar i sjukförsäkringen såsom att
den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffas samt att det arbetsmarknadspolitiska programmet
arbetslivsintroduktion fasas ut och upphör.
Vi är medvetna om att sjukförsäkringen inte har fungerat för alla målgrupper som berörs av den,
och vi jobbar med att förbättra den.
Hoppas detta gav svar!
Allt gott!

