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FRÅGOR TILL KANDIDATER  

1.Vill du att skarpa patienträttigheter införs, antingen i särskild lag eller 
genom ändringar i befintlig lagstiftning? 

2.Stödjer du en nollvision vad gäller problematisk skolfrånvaro främst vad 
gäller sk "hemmasittare" och är beredd att tillföra erforderliga resurser och 

anpassning för att nå dit? 

3.Vill du möjliggöra för den enskilde att utkräva sina rättigheter när skolan 
inte lever upp till skollagen och Funktionsrättskonventionen? 

4.Vill du arbeta för att skolan tillförs de resurser som behövs så att ingen elev 
med funktionsnedsättning förnekas nå sin fulla potential på grund av sin 
funktionsnedsättning? 

5.Vill du att det tillsätts en utredning med syfte att säkerställa funktionsrätt i 

svensk lag i likhet med barnkonventionen som ska bli svensk lag? 

6.Vill du höja garantinivån i sjuk och aktivitetsersättningen så att ingen som 
inte kan arbeta ska behöva leva på under 10000 kronor före skatt? 

7.Vill du arbeta för att habiliteringsersättningen för de inom daglig 
verksamhet höjs till 100 kronor per dag och att nivån ska följa den allmänna 

inkomstutvecklingen fortsättningsvis? 

8.Anser du att stat och kommun ska åläggas att ordna fram betydligt fler 
arbeten/praktik för människor med funktionsnedsättning? Kommer du arbeta 
för det? 

9. Anser du att utvecklingen inom LSS och särskilt assistansen gått åt fel håll 
via Regeringens direktiv till Försäkringskassan och domstolars snävare 

rättstillämpning? Vill du medverka till att vi återigen lever upp till 
intentionerna bakom LSS även om det innebär ökade kostnader för samhället 
så att personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna garanteras 
det stöd de har rätt till? 

10.Anser du att varje kommun ska tillse att det finns erforderligt antal LSS-

boenden (privat eller kommunalt) inom en timmes restid från hem och familj? 

11.Anser du att det ska vara samma taxa eller billigare för den enskilde att 
använda den särskilda kollektivtrafiken (ex färdtjänst) som den allmänna 
kollektivtrafiken för de som inte kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken? I 
dag är det dyrare. Är du beredd att arbeta för att det ska vara samma taxa 
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eller billigare att nyttja den särskilda kollektivtrafiken för de som inte kan åka 
kollektivt på annat sätt? 

12. Är du beredd att skjuta till resurser och arbeta för ökad samverkan mellan 
skola, bvc, skolhälsovård, socialtjänst, habilitering och bup så att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får adekvat hjälp inom tre månader 
från det att behovet uppmärksammades? 

13.Är du beredd att satsa betydligt mer pengar på psykiatrin så att bättre kan 
möta den ökande psykiska ohälsan? 

14.Är du beredd att verka för att det finns en handlingsplan för förebyggande 
av självmord i din kommun, region och då genomföra åtgärder som 
exempelvis föreslås av organisationen SuicideZero?  
https://www.suicidezero.se/omoss/sa-arbetar-vi-for-att-minska-sjalvmord 

15.Anser du att all personal inom skola,lss, kollektivtrafik, sjukvård, 
socialtjänst ska ha genomgått utbildning om de vanligaste 
funktionsnedsättningarna och är beredd att verka för att så sker? (Särskilt om 
bemötande och tillgänglighet) 

16.Anser du att rehabilitering är viktigt både i akut skede och därefter 
livslångt för de som inte blir helt återställda och vill du verka för att sådan 
erbjuds alla behövande? 

17.Anser du att samhället (allt från trottoarkanter, övergångsställen, entréer 
till affärer, restauranger, offentliga byggnader, rätt placerade dörröppnare, 
information m.m.) ska vara tillgängligt för alla invånare och är beredd att 
verka för det? 

18.Kommer du att arbeta för att våra medlemsgrupper ska kunna leva ett 

fullgott liv som alla människor har rätt till? 

19.Tänker du arbeta för att det ekonomiska stödet till funktionsrättsrörelsen 
realt höjs så att vi bättre kan fungera som remissinstans i 
funktionsrättsfrågor? 

20. Anser du och är du beredd att verka för och bevaka att Funktionsrätt 
Västmanland eller våra kommunala motsvarigheter får ge synpunkter på 

planerade beslut under beredningsstadiet som särskilt berör våra 
medlemsgrupper innan de beslutas? 
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20 Agne Furingsten  Sala L R7Ö2V2K3                     

20 Amanda Agestav Västerås KD R4K1                     

20 
Anna Gunstad Bäckman 
Hallstahammar 

C R7K1                     

20 Elin Granqvist Västerås KD K9                     

20 Eric Söderberg Västerås KD R29K10                     

20 Jesper Songer Västerås KD R3                     

20 Johanna Ritvadotter Sala V R7Ö1V1K2                     

20 Louise Eriksson Sala SD R67Ö8V8K3                     

20 Magnus Agestav Västerås KD R9Ö7V26K23                     

20 Maja Garpelin Västerås V Ö9V9K11                     

20 Maria Arvidsson Sala V R16ÖV35K5                     

20 Mattias Björlestrand Norberg C R15K1                     

20 
Vicki Skure-Eriksson 
Västerås 

C K1                     

19 
Anna-Carin Ragnarsson 
Köping 

KD R8ÖV6K1                     

19 Gunilla Kuul Jonsson 
Västerås 

KD K7                     

19 Helena Hagberg Västerås L ÖV1                     

19 Jonas Stenzelius Arboga KD R21V12K1                     

19 Karin Andersson Västerås L ÖV5K6                     

18 Andreas Porswald Västerås MP R6ÖV2K18                     

18 Barbro Larsson Sala C ÖV1K14                     

18 Hans Jansson Västerås V ÖV2                     

18 Joakim Widell Västerås KD R13V14K5                     

18 Micael Larsson Västerås KD ÖV2                     

17 Agneta Luttropp Västerås MP R1K3                     

17 Malin Gabrielsson Västerås KD R14ÖV1                     

16 Helena Norrby Skinnsberg C R10K1                     

16 Maria Liljedahl Köping SD ÖV1K1                     

15 Ingvar Nordén Västerås KD ÖV4                     

14 Tomas Högström Västerås M Ö1                     

13 
Lars-Göran Bärling 
Surahammar 

KD K1V11                     
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