Moderaternas svar på mitt öppna brev
Hej Carola och tack för ditt mejl,
Moderaterna värnar om att de personer med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans
och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och
ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning
som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar och långsiktig.
Syftet med LSS och personlig assistans är att människor ska kunna leva självständiga liv – det värnar vi.
Assistansreformen är en djupt sympatisk och central frihetsreform. Den är vi stolta över att genomfört
tillsammans i den borgerliga regeringen 1991‐1994. Den nu ändrade rättspraxisen har emellertid skapat oro
bland personer med funktionshinder och deras anhöriga. Vi tar del av och förstår den oron. Regeringen
utlovar nu skyndsamt snabba lagändringar. Vi kommer noggrant analysera dessa lagförslag när de läggs fram
för riksdagen.
De senaste årens domar i Högsta förvaltningsdomstolen har skapat oro bland personer med
funktionshinder och anhöriga. Vi förstår det. Regeringens beslut att frysa tvåårsomprövningarna var därmed
nödvändigt. Vi anser dock att det är viktigt att detta blir en tillfällig lösning och att det tas fram en långsiktigt
hållbar lösning framåt. Vi utgår ifrån att arbetet på socialdepartementet med att ta fram en långsiktig
lösning, som stärker LSS‐reformens legitimitet nu intensifieras.
Det är helt avgörande att fler människor kommer i arbete och att fler företag startas och växer sig starka för
att ge långsiktiga och hållbara förutsättningar för en trygg och väl fungerande personlig assistans och all
annan välfärd i Sverige. Fler i arbete och fler starka företag stärker möjligheterna att LSS och personlig
assistans kan säkerställas långsiktigt.
Kring frågor och avgöranden som rör LSS och personlig assistans krävs gemensamma lösningar, helhetssyn
och balanserade avvägningar som syftar till långsiktighet, överblickbarhet och hållbarhet för den enskilde i
behov av personlig assistans. Detta gäller även för att kunna ge ökad trygghet och förutsebarhet för alla
anhöriga, alla utförare av assistans och de ansvariga huvudmännen – stat och kommun.
Frågor om hälsa och arbetsförmåga är svåra och man måste vara ödmjuk inför det faktum att många
människor kämpar för att ta sig igenom vardagen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för den absolut
största majoriteten fungerar sjukförsäkringen som det är tänkt.
Sjukförsäkringen är till för den som på grund av sjukdom eller skada behöver vård eller rehabilitering för att
kunna återfå arbetsförmågan och återgå till arbetet. Den är och ska inte vara en omställningsförsäkring för
den som behöver byta inriktning på sin karriär, eller ett alternativ till arbetslöshetsförsäkringen för den som
har svårt att hitta ett jobb.
Den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska självklart ha rätt till ersättning, vård, rehabilitering och
trygghet genom vår gemensamma välfärd. Lika naturligt är att den som har eller får tillbaka sin
arbetsförmåga alltid ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete. När det gäller storleken på olika
bidrag måste man balansera två motstående intressen, dels människors önskan att få så höga bidrag som
möjligt, dels samhällets intresse av en hållbar ekonomi och att sjukfrånvaron ska vara långsiktigt hållbar.
Vi har valt att fokusera våra budgetförslag på reformer som hjälper fler människor till jobb, satsningar som
ger fler poliser och bättre sjukvård, eller en bättre skola för våra barn. För att kunna ha råd med allt det så
har vi valt att inte höja vissa bidrag. Samtidigt föreslår vi en rad förstärkningar av sjukförsäkringen, som vi
menar inte fungerar tillräckligt bra idag.
Vi vill bland annat införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser
kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos
Arbetsförmedlingen. Vi har även satsningar på arbetsmiljö och föreslår skärpta och riktade kontroller av den
psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Dessutom föreslår vi utvecklade och
förbättrade möjligheter till förebyggande insatser, till exempel en förebyggandegaranti där en rimlig
målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja
dessa inom en månad.
Med vänliga hälsningar, Hanna Ericsson Politik Sekreterare

