
Jönköpings kommun har köpt tjänster av det företag som i i TV4:s Kalla fakta ”Avslag till varje 
pris” som sändes den 9 november 2013 raljerade över människor som är i behov av stöd för 
att kunna leva ett värdigt liv. I dag kommer företaget till socialtjänsten för att utbilda 
kommunens handläggare. 
 
Ansvariga på kommunen menar att det företagets VD sa och gjorde inför en dold kamera i 
TV inte är tillräckligt för att diskvalificera företaget som utbildare för deras medarbetare. Vi 
anser att det är mer än tillräckligt. Han skämtar om behov och drömmar som personer med 
funktionsnedsättningar uttrycker. I kommunens funktionshinderpolitiska program står att 
läsa: ” Attityder och bemötande har många dimensioner, men handlar i grunden om att bli 
respekterad för den man är.” Vi tycker inte att föreläsaren förmedlar vikten av respekt 
genom sitt raljerande, tvärtom balanserar han på gränsen till grov lyteskomik.  
 
Vidare uppmanar han handläggare att sätta ned foten och ställa ultimatum genom att säga: 
take it or leave it. Vi tycker inte att den uppmaningen är förenligt med LSS där det slås fast 
att ”Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges.” 

 

Det har gått 20 år sedan riksdagen fattade beslut om Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Så här står det i förarbetena till lagen: 

 

”Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin 

ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av 

funktionshindret. Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att 

få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt 

ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.” 

 

I Sverige gäller också konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

sedan 2009. De värderingar som kom till uttryck i ”Avslag till varje pris” står i strid med bland 

annat konventionens artikel 19 ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället” och går 

tvärt emot LSS starka betoning på självbestämmande.  

Handikappförbunden är ett samarbetsorgan på nationell och regional nivå för ett flertal av 

de förbund som organiserar personer som tillhör den personkrets som enligt lagen har rätt 

till stöd och service. 

Vi kräver att de som anlitas som utbildare i kommunen i det de säger och gör, med eller utan 
kamera, förmedlar de värderingar som överensstämmer med kommunens eget 
funktionshinderpolitiska program, LSS och inte minst FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar. 
 



 

 


