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Sammanfattning
Angående avsnitt 15.7.3 “Rätt till särskilt stöd och särskild service vid genomförandet av
politiska förtroendeuppdrag” tycker vi att utredningens bedömning om stöd enligt LSS
(1993:387) vid förtroendeuppdrag inom kommun, landsting och riksdag är bra.
Men Förbundet Unga Rörelsehindrade tycker att utredningen även bör uppmärksamma att
personer som är i behov av stödinsatser enligt LSS (1993:387) och som har förtroendeuppdrag
inom såväl partipolitiska som partipolitiskt obundna förbund, organisationer och nätverk i
civilsamhället ska få tillgodoräkna sig tid som är kopplad till sina uppdrag för att kunna
fullfölja dem.
Vidare tycker vi även att utredningens bedömning angående avsnitt 15.7.5 ”Tillgängliga
lokaler för politiska möten” i betänkandet, är bra. Men vi tycker att utredningen också bör
föreslå att det ekonomiska partistödet utformas på så sätt att det ställer krav på att alla
politiska partier ska tillhandahålla tillgängliga lokaler på lokal nivå. Utredningen bör också
påpeka att det vid större politiska sammanträden så som på kongresser och partistämmor ska
finnas krav på tillgängliga lokaler, talarstolar samt teckenspråkstolkning.
Ställningstagande
Förbundet Unga Rörelsehindrades båda synpunkter bygger på åsikten att det är betydande att
personer med funktionsnedsättning ska kunna engagera sig lokalt, regionalt och nationellt. På
lokal och regional nivå tas beslut som i högsta grad direkt påverkar enskilda individer, därför
tycker vi att det är viktigt att alla medborgare ska få möjlighet till att påverka. Statligt
partistöd betalas ut till politiska partier, politiska partier ska vara demokratiska organisationer,
vilket innebär att de ska vara tillgängliga för alla medborgare. Så är det inte idag, runt om i
landet på lokal, samt även på nationell nivå brister tillgängligheten. Därför anser vi att det är
viktigt att det finns ett tillgänglighetskrav för partistödet. För när tillgängligheten brister,
brister det också i demokratin. Alla medborgare har enligt FN:s konvention för mänskliga
rättigheter rätt att engagera sig och organisera sig, detta bör utredningen beakta i sina
bedömningar.

Björn Häll-Kellerman
Förbundsordförande,
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Nora Eklöv
Opinionsbildare,
Förbundet Unga Rörelsehindrade

1/1

