
Feministiskt initiativ F!  

Frågor Svar 

Personal kan inte följa med oss på evenemang där inte ledsagare går gratis, gemensamma middagar 

vid högtider som vi tidigare bjudits på skärs ner på, det är svårt för personal att få ersättning för att 

följa med oss ut och äta, många gånger kan inte personal följa med oss på aktiviteter pga att det inte 

finns tid nog etc. Samtidigt får man oftast inte ha kontaktperson när man bor på boende, en person 

som annars hade kunnat vara ett extra stöd, sällskap och trygghet för oss. Hur kommer det sig? 

 Allt detta beror på att de som bestämmer inte ger pengar till dessa beslut. 

Det är förvaltningen som fattar beslut.  

Om det fanns mer pengar skulle alla kunna få ledsagning och göra vad de ville. Göteborgs kommun 

ska ha fritt inträde på sina aktiviteter och museum.  

Det blir dyrt om ni ska betala för den som följer med er ut på restaurang. 

Jag ska fråga på nästa möte. 

Ni pratar om att göra livet bra för personer med funktionsvariation och att vi ska ha möjlighet att 

leva som andra. Hur kommer det sig att ni ändå ofta drar ner på pengar inom funktionsstöd?

 Politikerna är i två grupper. Den ena kallas alliansen och den andra rödgrönrosa. 

Färgerna är för våra olika partier. Vänstern är röd, Miljöpartiet gröna och F! är rosa. 

Nu är det alliansen som bestämmer hur mycket pengar det ska gå till funktionsstöd. Vi i F! tycker inte 

det räcker. Vi kan inte följa lagen och ge människor deras rätt att leva som andra. 

Vad tycker ni om möjligheten att lättare få till bygglov(tillstånd) för att sätta upp elproduktion såsom 

egna solceller på fastigheten eller kringliggande tomt och dessutom få tillstånd att sälja överbliven 

elproduktion på det allmänna elnätet. 

Frågan undrar för både privatpersoner men även företag då t.ex. Biltema har planer på att installera 

solceller på flera av sina fastigheter.  

Hur ser ni på möjligheten att ge mer eller lättare bygglov och eller skattelättnader för företag som vill 

bygga nya vind eller solkraftverk eller andra sorts kraftverk såsom olja, gas, kol?  

Svar: solvind och vatten vill vi se mer av. Men inte olja och kol. Det beror på ekonomin i Göteborg om 

det kan bli skattelättnader. 

 

Det har diskuterats att byggas kärnkraftverk inom göteborgsregionen. 

Har partiet några kommentarer om vad ni anser om detta?  

Svar: nej till kärnkraftverk överallt  

 

Regeringen har planer på att göra om elnätzonerna för landet vilket ju både kan sänka eller höja el 

och eller elöverföringsavgiften. 

Har ni någon kommentar kring detta förslag  



Svar: Det är en stor fråga som vi i Göteborg inte kan besluta om. Får vi frågan av Regeringen så får vi 

utreda vad som blir bäst för oss. 

 

Då med anledning att ni inte kommer stödja ett förslag som innebär högre priser för oss inom 

storgöteborg.  

Svar: det vet jag inte vem som sagt. 

Vad gör ni när en enhetschef på t. ex ett boende vägrar inse att personalen stjäl samt att maten inte 

är ätbar?  

Svar: Det kan anmälas till inspektionen för vård och omsorg, IVO.  Men   en förening som heter 

Funktionsrätt Göteborg kan hjälpa den som inte vet hur den ska anmäla. 

När höjs pensionerna?  

Det avgör regeringen så det är inget beslut i Göteborg. 

Varför är rampen till spårvagnen sönder så ofta?  

Det kan jag inte svara på. Ta kontakt med Västtrafiks kundservice och säg till. Din personal kan 

kanske hjälpa till.  

Vad vill ni göra för personer som har en insats från Funktionsstöd?  

Vi har lagt förslag på att inte så många ska komma från hemtjänst eller boendestöd.  

Att ledsagning ska gälla lika för alla åldrar. 

Att vi ska få mer pengar till funktionsstöd då kan vi ge mer stöd till personer med 

funktionsnedsättning  

 

Personal har för dåligt betalt. Kan de inte få högra löner,  

 När vi har föreslagit det i andra möten blir vi nedröstade. Det är inte vi i rödgrönrosa som 

bestämmer. 

 ge förmåner istället såna som ni politiker får. Vad tycker ni om det?  

Jag som fritidspolitiker har inga förmåner. Jag får bara betalt för ett möte i månaden.  

Vad kommer ni göra för att personer med funktionsvariation ska kunna få ett vanligt jobb? Vi vill 

jobba på att i alla fall fler kan jobba i Göteborgs kommun. Bra att börja med praktikplats innan.

  

Mer personal till boenden. Det räcker inte med 3 personal till 6 brukare. Det räcker framförallt inte 

med 1 nattpersonal på 6 brukare. Jag kan inte ens bli vänd utan hjälp. Är det meningen att det ska 

vara såhär? Vad ska ni göra åt detta?  

Det blir samma svar som innan. Vi kan inte ge mer pengar till fler personal när vi inte bestämmer 

över ekonomin. Men om vi får bestämma efter valet kan vi ändra. 

Varför är det så höga trottoarkanter?  



Ibland måste det finnas en trottoarkant så att personer som ser dåligt inte går rakt ut i gatan. Men då 

ska det finnas en nedsänkt kant också. Det finns en app som heter ”anmäl hinder”. det är kanske 

något du kan testa eller få hjälp med av din personal. 

 Då kan du anmäla fel  som du ser på gator och torg. 

Varför strular färdtjänsten så ofta?  

Det har varit rörigt med resor sedan juni. Taxi Göteborg vill inte köra färdtjänst. Många vill inte köra 

färdtjänst. De tycker det är för dåligt betalt. Skriv ett brev till Trafikkontoret och till 

färdtjänstnämnden. F! har ingen som finns i den nämnden.  

Vad gör ni för att underlätta för föräldrar när barnen i skolan har en autismdiagnos och skolan inte 

hjälper till?  

F! vill höja pengarna till elevhälsan. Då finns fler som kan ge barn och föräldrar stöd. Vi vill också ha 

två lärare i varje klass. Det ska inte vara så många i varje klass. 

Hur långt har ni kommit med krispaket och vad innehåller det? Vad skulle det kosta med vatten 

renare på varje kran?   

Det låter som regeringens krispaket och det kan jag inte svara på. 

Det finns inte personal så att man kan leva som en vanlig människa.  

Då måste alliansen ge mer pengar till funktionsstöd. 

Det finns inte bil för att kunna åka på utflykter,  

Det blir samma svar Det fattas pengar i funktion stöd  

finns inte tid för att odla och ha hönshus.  

Saknas jordkällare, växthus, brunn och solceller.   

Det låter som ett bra förslag. Du kan ge det som ett medborgarförslag. Kan din personal hjälpa dig att 

göra ett förslag om hönshus och odling? 

Upphandling av blöjor kostar mer än det smakar och gör oss brukare oroliga. Sluta upphandla och låt 

oss välja själva. Varför ska man inte få välja när andra får det?  

Det är ett beslut som fattats av de som styr Göteborg. Det är för att det ska bli billigare.  

Mår ni bra nu när ni ser chemtrails på himlen med alla gifter som förstör allt. Luften, marken och 

vattnet. Till och med när man duschar blir man klibbig för att inte tala om allt regn. Alla vet ju om 

det. Varför tror ni att vi är så dumma?  

Jag vet inte centrals vad du menar.  Men den dåliga luften påverkar ju oss som andas in den.  

Varför har ni valt att   

Ta bort munskydden, sätt dit vanligt tyg. Hjärnan behöver syre. Ni dödar personalen med munskydd!  

Personalen använder munskydd när det är risk för smitta. 

Vem ska man lita på? Jag känner mig lurad.   



Det är ingen skön känsla men jag känner dig inte. Jag vet inte vad du känner dig lurad på. Har någon 

lovat dig något? Men det är många politiker   som lovar saker innan valet. Men det är inte alltid de 

håller vad de lovat. Är det, det du menar? 

När valet är över kan ni ha en ny träff och fråga hur det ska bli.  

 

Allt gott  

Denise Cresso  

Feministiskt initiativ   


