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Frågor till ansvariga politiker och tjänstemän som tagit beslutet att ta hit Kommunlex 

VD som föreläsare till Jönköpings kommuns handläggare: 

 

 

 

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.”  

 

I LSS slås det 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.” 

 

 
1) På vilket sätt visar förvaltningens inköpta utbildare respekt när 
han i Kalla Faktas program ”Avslag till varje pris” skämtar om en 
stödanvändares tvålförbrukning eller säger att LSS består av en liten 
grupp människor som äter mycket pengar?  
 
2) Hur vet ni att det föreläsaren sa inte är representativt för 
föreläsarens människosyn? 
 
3) Föreläsaren sa att handläggarna måste sätta ned foten och säga ”take it 

or leave it”. På vilket sätt överensstämmer en sådan attityd med LSS 

skrivningar om respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet? 

 

4) Både chefen för myndighetsenheten och socialnämndens ordförande 

hävdar att det föreläsaren sa inte är representativt för vad han egentligen 

står för. Hur vet ni det?  

 

5) Uppenbarligen tycker inte ni att det föreläsaren sa var tillräckligt 
för att diskvalificera honom som utbildare för Jönköpings kommuns 
handläggare. Vad hade han behövt säga för att ni skulle ha ställt in 
utbildningen? 
 
 
 



  HSO i Jönköpings kommun 
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HSO i Jönköpings kommun Telefon: 036 15 28 72  Pg: 662867-1 
Barnarpsgatan 19   Org.nr: 82 60 01-4942 
553 16  JÖNKÖPING     E-post: paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se   

 
 

 
6) Hur kommer ni fortsättningsvis att säkra att de utbildare som 
anlitas är grundade i de värderingar som finns uttryckta i FN-
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar, LSS och kommunens egna 
funktionshinderpolitiska program ”Ett samhälle för alla”? 
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