Svar från Moderaterna vg:

- Hur kommer ert parti att arbeta med frågan om tillgänglighet inom primärvården utifrån
artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
- Hur kommer ert parti säkerställa att de intentioner ni har följs upp och implementeras?

Tack för de insända frågorna som gällde Primärvården och fysisk tillgänglighet.

Vi går till val på några områden som ska gälla Lika För Alla, nämligen Rättigheter,
Skyldigheter och Möjligheter.
Vi vill därför att Västra Götalandsregionen ska vara en av Sveriges bästa Regioner/Landsting
inom området fysisk tillgänglighet. Mycket har gjorts i innevarande mandatperiod och vi vill
fortsätta att inventera och åtgärda tillgängligheten med hjälp av de 15 årsarbetare som
jobbar med detta. Det gäller både offentlig och privat vårdcentralsverksamhet, BVC och
Rehab.
För oss Moderater är den MR-plan (För varje människa) som regionfullmäktige fastställt en
plan som leder regionen till att uppnå förbättrad tillgänglighet inom många olika områden.
Vi vill att varje nämnd och styrelse ska avsätta tillräckliga resurser för att målen ska nås. I
MR-planen så finns det tolv mål uppsatta, det allra första målet är: Förbättrad tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning.
Artikel nr 9 i FN;s konvention om tillgänglighet pekar även på att man måste sett över tid
fortsatt följa upp och inventera/åtgärda de olika enheter/anläggningar som visar brister.
Detta står vi moderater helt bakom, man måste löpande återkomma till tillgänglighetsläget
för de olika lokaler och fastigheter där vi har regionens olika verksamheter. Här erfordras att
regionens förtroendevalda som är verksamma inom området funktionsvariationer driver på
och föreslår beslut som leder till förbättringar samt följer upp detta tillsammans med övriga
verksamhetsansvariga. Det är också viktigt och nödvändigt att regionen, både
förtroendevalda och tjänstepersoner, löpande fortsätter att möta representanter från
funktionshinderrörelsen, hos Era förbund och i Era lokala föreningar finns stor kunskap om
de svårigheter Ni möter på olika platser i samhället.
För oss Moderater är det viktigt att fortsätta fokusera på MR-arbetets grupper:
Rättighetsbärare (den enskilda människan) och Skyldighetsbärare (regionen), det stämmer
mycket bra överens med det vi går till val på nu i september 2018:
Lika För Alla, Rättigheter Skyldigheter Möjligheter !

