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Våra mest angelägna frågor 

Funktionsrätt Sverige driver fem angelägna frågor i valrörelsen 2018. 
Dessa fastställdes av vår kongress 2017, som representerar våra 41 
medlemsförbund och deras närmare 400.000 enskilda medlemmar. 

Skolan ska fungera för alla barn 
En fjärdedel av alla ungdomar går ut  than  varje år utan godkända 
betyg. Många elever går inte till skolan alls för att lärmiljön inte 
fungerar. Elever med funktionsnedsättningar får inte det stöd de har 
rätt till. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till en likvärdig 
utbildning. Rätten till en fungerande skola måste kunna utkrävas i 
praktiken. 

Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter 
När vården sviker är du som patient maktlös och har svårt att hävda 
din rätt. Landsting är skyldiga att ge god vård i tid, att informera och 
göra patienten delaktig, men som patient kan du inte utkräva detta. 
Sverige, Bulgarien och Malta är de enda länder i Europa som saknar 
patienträttigheter i lagen. 

Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta 
Den som aldrig haft en löneinkomst, får sin försörjning genom 
socialförsäkringen på garantinivån, som maximalt ger 9.450 kr i 
månaden före skatt. Varje månad, hela livet. Bostadstillägget täcker 
inte upp för boendekostnaderna för alla och många försörjs i 
praktiken av sina anhöriga. 

Ändra lagen — återupprätta LSS intentioner 
LSS är en rättighetslag, men varje dag får personer med rätt till 
insatser avslag på sina ansökningar eller får insatser indragna. 
Familjer och individer får sina liv sönderslagna. Den hårdföra 
tillämpning som Försäkringskassan och kommuner gör, har 
accelererat under senare år och måste vändas. 
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Funktionsrätten måste säkerställas i lag 
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Trots det tar domstolar och myndigheter 
ständigt beslut som kränker den enskildes rättigheter att bestämma 
över sitt eget liv. Funktionsrättskonventionen måste säkerställas i 
svensk lag och gå att utkräva i domstol. 

Med vänliga hälsningar 

/Elisabeth Wal7. us 
/  Ordförande 
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