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Socialliberalism är social omsorg och valfrihet. Det är för oss självklart att du som lever i Ale skall få 
göra dina egna val inom såväl omsorgen som i vilken skola dina barn skall gå. Vi liberaler betraktar 
alla människor som jämlika men inte som lika. Varje människa är unik och skall oavsett bakgrund, 
begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas.

Våra socialliberala värderingar omfattar:
Omsorg om den lilla människan, de svaga och de sämst ställda

Det socialliberala alternativet i Ale!

Rösta för ett mer socialliberalt Ale!

Hösten 2013 genomförde Ale FUB en enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultaten visar att det finns flera områden som idag inte fungerar tillfredsställande och som måste förbättras inom en 
snar framtid, så att våra medlemmars lagstadgade rättigheter respekteras och uppmärksammas i kommunens utveckling. Med nära förestående kommunval, så finns det all anledning för politiker och 
beslutsfattare att noga begrunda de funktionshindrades situation och visa fram en stark och konkret vilja att utföra ett förbättringsarbete i Ale kommuns sociala verksamheter, avseende de funktions-
hindrades dagliga liv och leverne. Nedanstående frågor, som tar upp de väsentligaste områdena, där det idag finns flera stora brister har besvarats av de olika partierna.  Frågor och svar måste tyvärr av 
utrymmesskäl kortas ned väsentligt, men den fulla ordalydelsen återfinner ni på föreningens hemsida - www.ale.fub.se

Vad säger våra partier i Ale?LIVSKVALITET FÖR FUNKTIONSHINDRADE I ALE

Moderaterna
1, 2 och 3. Moderaterna tycker det 
är viktigt att alla, även funktions-
nedsatta, får förutsättningar att delta 
i samhället. Vi tar allvarligt på den 
funktionshinderpolitiska handlings-

planen och är noga med att vara 
närvarande på funktionshinderrådets 
möten samt vid varje byggnation 
planera så att även funktionsnedsatta 
tas hänsyn till. Särskilt funktionshin-
derrådet har blivit ett bra forum där 

vi får möjlighet att diskutera igenom 
befintliga problem med kommunens 
fastigheter o dy, samt diskutera fram-
tida planer och hur de kan tillgänglig-
hetsanpassas.
   Vi förstår att det finns mycket kvar 

att göra, och efter ett möte med DHR 
tidigt i våras, har vi med oss flera 
idéer om hur vi kan bli ännu bättre 
i kommunen för att tillgodose funk-
tionsnedsattas behov. Exempelvis 
finns fortfarande förbättringsut-

rymme i upphandlingarna som kom-
munen gör när entreprenörer kommer 
in i processen och bygger. Även när 
det gäller mer tid med personal samt 
förbättringar av färdtjänsten är frågor 
vi aktivt jobbar med att förbättra.

1. Vill ni ge lägsta möjliga lagliga nivå för 
service och stöd till funktionshindrade eller 
verka för bästa livskvalitet?

Vänsterpartiet
1. Fråga 1. Vi anser 
att det bör arbetas för 
en så god service som 
möjligt.

2. Ja.

3. LSS-lagstiftningen 
bör även i det här 
fallet ses över. Vad 
gäller alla de här frå-
gorna vill vi självklart 
göra dem i dialog med 
er.

2. Vill ni verka för en handlingsplan för hälso-
befrämjande åtgärder för våra medlemmar? 

3. Hur agerar ni för att varje funktionshin-
drad kan få tillgång till en kontaktperson och 
därigenom få möjlighet till att deltaga i fl er 
aktiviteter i samhället?

Kristdemokraterna
1. Ja, vi har viljan att 
ta fram lösningar för 
en bra livskvalitet för 
de funktionsnedsatta.

2. Ja men samtidigt så 
är frågan om personlig 
integritet som det inte 
är alldeles självklar 
hur man ska agera och 
får agera.

3. Kontaktpersonerna 
är bra och viktiga både 
för funktionshindrade. 
Vi är beredda att anslå 
pengar till fler kontakt-
personer.

Sverigedemokraterna
1. Självklart strävar vi 
efter att kommunen 
skall ge den bästa möj-
liga service!

2. Det är vi absolut 
intresserade av att ta 
fram, gärna i samråd 
med olika intresseor-
ganisationer som till 
exempel er. 

3. Avslag om att få 
kontaktperson får 
endast ske på saklig 
grund. Om detta är en 
resursfråga vill vi ta 
upp detta i budgetför-
handlingar.

Miljöpartiet
1. Vi vill och arbetar 
för bästa möjliga livs-
kvalitet.

2. Svaret på frågan är 
JA. Vi fortsätter att 
driva frågan om bra 
mat till funktionshin-
drade, utan tillsatser 
och som produceras 
nära.

3. Vi kommer att ta 
frågan om kontaktper-
soner inom nuvarande 
år.

Centerpartiet
1. Arbetar för en god 
livskvalité.

2. Kommunens folk-
hälsoarbete ska natur-
ligtvis omfatta alla 
kommuninvånare och 
Centerpartiet är posi-
tivt till att kommunen 
ta fram en plan för att 
förbättra hälsoläget.

3. Centerpartiets 
bedömning är att en 
utbyggd volontärs-
verksamhet kan bidra 
till ett aktivare socialt 
liv för vissa funktions-
nedsatta. 

Aledemokraterna
1. Strävar att ge bästa 
möjliga livskvalitet för 
samtliga kommunin-
vånare.

2. I dagsläget finns 
inte några planer på 
handlingsplan; däre-
mot håller vi på med 
en kostutredning inom 
äldreomsorgen och då 
kan ju viss fingervis-
ning ges.

3. Vi tar med oss 
frågan

Folkpartiet
1. Vi arbetar ständigt 
för att förbättra livet 
för funktionshindrade 
människor. Ett av de 
största stegen är en 
utvidgning av diskrimi-
neringslagstiftningen. 

2. Ja.

3. Kontaktpersonfrå-
gan är beroende av 
resurser och vi måste 
se till alla invånares 
bästa.

Socialdemokraterna
1. Lagen garanterar 
bra livskvalitet för 
alla. Om det uppfattas 
som att kommunen 
gör minsta möjliga kan 
det finnas en oriktig 
bedömningsnivå [av 
kommunen].

2. Kan vara intressant. 
Vi håller jämlik och 
jämställd hälsa i fokus. 

3. Skall i så stor 
utsträckning som möj-
ligt erbjudas den som 
har behov.


