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Interpellation av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret
elöverkänslighet och rätten till färdtjänst

Sverige har som land ställt sig bakom FN:s standardregler för människor
med funktionshinder. Reglerna lägger fast att människor med
funktionshinder har rätt till delaktighet i samhällslivet och jämlika
levnadsvillkor. I landstinget har vi en skyldighet att aktivt verka för att
omsätta reglerna i praktisk verklighet. Tillgänglighet och bemötande är här
två mycket viktiga områden.
Elöverkänslighet är ett etablerat funktionshinder och elöverkänsligas
riksförbund ingår i handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).
Organisationen erhåller bidrag från stat, landsting och kommun.
Inom ramen för det vetenskapliga paradigmet kan man ännu inte förklara
alla mekanismer bakom elöverkänslighet, trots detta ska den som är
elöverkänslig bemötas respektfullt och få stöd för åtgärder som minskar
funktionshindret.
Landstingsfullmäktige gav i juni 2005 SL och färdtjänstnämnden i uppdrag
att undersöka och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra elöverkänsligas
möjligheter att använda kollektiva transportmedel och färdtjänst.
Det har genom kontakter och brev från medborgare kommit till min
kännedom att färdtjänsten kräver att personer med funktionshindret
elöverkänslighet ska vända sig till färdtjänstens konsultläkare för ny
prövning.
Många känner sig kränkta och felaktigt behandlade då konsultläkaren ska ha
uttalat att diagnosen elöverkänslighet inte finns och därefter avslagit fortsatt
rätt till färdtjänst.
Vad läkaren istället borde avgöra är hur svåra symtomen är och utifrån detta
bedöma om den enskilde kan resa med kollektiva färdmedel eller inte.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag till trafiklandstingsrådet Christer
Wennerholm (m) ställa följande frågor:
1. Anser du att människor med funktionshindret elöverkänslighet och som
inte kan resa kollektivt har rätt till färdtjänst?
2. Anser du att det är rimligt att färdtjänsten via sin konsultläkare
överprövar andra läkares diagnos istället för att bedöma hur svårt den
enskilde har att resa kollektivt?
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3. Vilka åtgärder avser du vidta för att förverkliga fullmäktiges uppdrag om
förbättrad tillgänglighet för personer med elöverkänslighet?
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