Moderaterna

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?

Personal kan följa med på aktiviteter ibland, det
beror på hur den totala bemanningssituationen
ser ut. Ibland saknas det personal och det är för
att det inte finns personer med rätt kunskaper
att anställa. Vi vill ju inte anställa vem som helst
utan de skall kunna prata svenska och ha ett
stabilt förflutet utan att var dömda för brott. Vi
har startat en egen utbildning för att få bättre
kompetens.

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?

Inga neddragningar ekonomiskt har gjorts
under de åren Funktionsstöd varit egen
förvaltning.

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.

Bra

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?

Vi föredrar vind, sol och kärnkraft framför olja,
gas, kol och tycker att det skall uppmuntras.

Det har diskuterats att byggas kärnkraftverk
inom göteborgsregionen.

Nej, inte i Göteborg. Den senaste utredningen
som gjorts visar på att de nya kraftverken skall
ligga på samma platser som de ligger idag.

Har partiet några kommentarer om vad ni
anser om detta?

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

Viktigt att få ner elpriserna. Vi måste både
bygga ledningar med bättre kraftöverföring från
norra Sverige samt Norge. Vi måste också bygga
mer kraftverk i södra Sverige för stabiliteten
och inte vara beroende av om det blåser eller
inte.

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

Elnätzonspriserna med Europa måste ses över.

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

Polisanmäl och i de fall som kräver det även IVO
anmäla.
Vad det gäller maten så tag kontakt med
ansvarig chef.

När höjs pensionerna?

Varför är rampen till spårvagnen sönder så
ofta?

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

Om vi får bestämma tillsammans med KD, L och
SD så höjs de redan i Oktober med 600 kr för
alla med en pension under 14.000 kr/m. Vi
höjer också bostadstillägget med 350 kr. Vi
sänker också skatten med 200 kr/m för alla
pensionärer.
Vet ej varför just rampen till spårvagnar ofta är
sönder. Men så snart något går sönder i staden
så måste de som ansvarar för något veta om
det. Så ser ni något som är trasigt 031-365 00
00.
En viktig sak är att vi behandlar alla lika. Vi har i
kommunfullmäktige beslutat om en plan för full
delaktighet som skall gälla i alla stadens
verksamheter.
- att kunna kommunicera med stadens
verksamheter på samma villkor som andra.
- att krisberedskapen för målgruppen skall vara
god.
- åtgärder för att upptäcka och sätta in stöd i
skolan tidigt
- praktikplatser i staden
Funktionshinderombudsmannen vakar över
detta.
Det behövs en bättre koordinering. I förra
veckan skrev jag under ett brev till
Socialdepartementet om att göra
funktionshinder till eget kunskapsområde och
satsa på forskning. När statliga satsningar görs
inom socialtjänst riktas de till äldre, barn och
unga eller till kunskapsområden så som våld i
nära relationer eller trygghetsarbete. Personer

med funktionsnedsättningar nämns sällan vilket
gör att den gruppen inte får ta del av de statliga
satsningar som görs. Det vill jag ändra på.
Personal har för dåligt betalt. Kan de inte få
högra löner, ge förmåner istället såna som ni
politiker får. Vad tycker ni om det?

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

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?
Varför är det så höga trottoarkanter?

Varför strular färdtjänsten så ofta?

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

Lönefrågan är inte en kommunal eller statlig
fråga. I Sverige är det fackföreningarna som
förhandlar fram lönerna och vi politiker har inga
förmåner
Vi har flera projekt på gång. Personer från
dagligverksamhet skall kunna pröva en OSAanställning utan att äventyra sin plats på den
dagliga verksamheten.
Det finns också ett projekt som heter
”Startsträckan” som riktar sig till unga vuxna
och vi har ett projekt tillsammans med
Aktivitetshusen för de som klarar att bli
anställda på 75%.
Vi har även anställt en
Funktionshindersombudsman som även arbetar
med dessa frågor.
Det kan vara olika personaltäthet på olika
boenden beroende på hur mycket hjälp
brukarna behöver, detta kan variera över tid.

Det finns också personer som ser sämre som
tycker det är bra med höga trottoarkanter, för
då känner dom när en gata kommer så de inte
går rätt ut i vägen. Sedan är det för att hålla
bilar och cyklar ifrån de som går. Men det finns
ställen där det kan bli lägre. Skicka gärna in var
till Trafikkontoret.
Det har varit ett stort problem med ett bolag
som sa att de inte längre vill köra
färdtjänstresor. Vi har nu försökt få in andra
som kan köra dessa resor. Har ni haft andra
problem så berätta gärna med exempel och till
Trafiknämnden som är ansvariga så kan de göra
något åt saken. Det är också brist på personer
som vill köra taxi.
Alla elever har rätt att få anpassad
undervisning. Skolan måste hjälpa till. Om
rektorn inte gör något så får man vända sig till
förvaltningen. Vi vill trycka på vikten av tidiga

insatser och utreda hur
resursskola/grundsärskola ska organiseras.
Hur långt har ni kommit med krispaket och vad
innehåller det? Vad skulle det kosta med
vattenrenare på varje kran?

Göteborg har en av Sveriges bästa
vattenkvaliteter och vattenrenare är något som
Göteborgarna själva gärna får köpa. Våra
skattepengar skall gå till framför allt skola,
trygghet vård och omsorg.

Det finns inte personal så att man kan leva
som en vanlig människa. Det finns inte bil för
att kunna åka på utflykter, finns inte tid för att
odla och ha hönshus. Saknas jordkällare,
växthus, brunn och solceller.

Så är det för alla människor. De flesta har inte
möjlighet att odal, ha höns, ha växthus mm.

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?

Vi tycker att man skall få välja i så stor
utsträckning som möjligt.

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? Varför har ni valt att

Miljöförstöringarna är ett stort problem. I
Sverige är vi ganska duktiga på att ta hand om
våra utsläpp. Göteborg skall vara klimatneutralt
2035. Vi har också en uppgift att hjälpa andra
länder att bli bättre.

Ta bort munskydden, sätt dit vanligt tyg.
Hjärnan behöver syre. Ni dödar personalen
med munskydd! Vem ska man lita på? Jag
känner mig lurad.

Vi vill också ta bort munskydden så snart det
anses vara säkert.

