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De senaste fyra åren har många personer med 

intellektuell funktionsnedsättning fått det sämre i Sverige. 

Neddragningar inom LSS, kommuner som inte bygger 

bostäder och ojämnlik sjukvård. Så vad tycker egentligen 

politikerna i frågor som rör våra medlemmar? Vi ställde 

fem viktiga frågor till partierna i riksdagen. Läs vad de 

svarade. Och vad FUB:s experter tycker om svaren. 
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Så tycker partierna
– politikernas svar på FUB:s frågor

bostäder är det verkliga skälet. Vi tvivlar 
på att det är särskilt vanligt, men det måste 
ställas krav på kommunerna att möta den 
efterfrågan på gruppbostäder som finns. Att 
ställa krav utan sanktioner är inte hållbart. 
Därför kan vi tänka oss ett sanktionssystem 
för dem som inte uppfyller lagkraven.

Vi är beredda att se över rådande 
system i syfte att åstadkomma 
nödvändiga förbättringar. Det 

behövs därtill en nationell översyn avseende 
detaljstyrningen från myndigheter om hur 
boenden ska utformas i syfte att minska 
onödigt regelkrångel och byråkrati.

I bostadspolitiska beslut måste 
särskild hänsyn tas till personer 
med funktionsnedsättning. 

Kristdemokraternas bostadspolitik 
syftar till ett samhälle som håller ihop, 
att trygga bostadsförsörjningen för alla, 
i olika åldrar och med olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Personer 
med funktionsnedsättningar kan ha 
olika behov som till och med står i 
konflikt med varandra, utifrån varierande 
diagnoser. För att bättre tillmötesgå 
individuella behov kan en fond skapas för 
att finansiera tillgänglighetsanpassning 
av boende. Vi har inte tagit 
ställning i frågan om sanktionsavgiften

Bristen på LSS-bostäder

Enligt boverket råder stor brist på bo-
städer för personer med funktionsned-
sättning i mer än hälften av Sveriges 
kommuner. Trots ett akut behov och 
trots att kommunerna enligt lag är skyl-
diga att tillhandahålla bostäder väljer 
många kommuner att bryta mot lagen. 
Ett skäl är att det fortfarande är billigare 
för kommuner att betala sanktionsavgif-
ter än att bygga nya bostäder enligt LSS.

Fråga: Vad vill ert parti göra för att få 
Sveriges kommuner att följa lagen och bygga 
gruppbostäder och servicebostäder åt alla 
som behöver och har rätt till det enligt LSS? 
Är ni beredda att höja sanktionsavgiften 
så att lagbrott inte lönar sig ekonomiskt?

Kommunerna ska 
givetvis följa lagen. Om 
det inte sker kan vi 

tänka oss att se över sanktionsavgiften.

Gruppbostäder av olika slag är 
en av de insatser som är mest 
utnyttjad. Flera statliga utredningar 
och myndigheter säger sig känna 

till fall där brukare nekats gruppbostad 
och av det skälet ”tvingats” ansöka om 
assistansersättning. Bristen på anpassade 

Det är viktigt att alla kommuner 
tar sina uppgifter för med-
borgarna på allvar. Nationellt 

vill vi se till att kommunerna kan klara 
den uppgiften ekonomiskt, bland annat 
genom stärkta generella statsbidrag och 
överenskommelser. I vissa fall kan vi även 
tänka oss att införa eller öka sanktioner när 
det är uppenbart att kommuner generellt 
undgår sitt ansvar. I många kommuner 
råder det stor bostadsbrist generellt. 
Vi förutsätter att kommuner arbetar 
långsiktigt med att lösa de behov som finns 
av gruppbostäder och servicebostäder.

Det är ett stort problem att så 
många kommuner brister i 
att tillhandahålla bostäder till 

personer med funktionsnedsättning. Det 
är möjligt att någon form av ytterligare 
påtryckning skulle behövas, samtidigt är det 
inte säkert att ytterligare sanktionsavgifter 
skulle gagna utbyggnaden av LSS-
boenden. En förklaring till att det fattas 
bostäder trots att det byggs mycket är att 
det är en lång process med bland annat 
överklaganden, samt de krav som IVO 
ställer på boenden och deras placering (för 
upphandlad verksamhet). Vi tror att det 
som verkligen skulle behövas är  ytterligare 
dialog och arbete kring betydelsen av 
LSS-boenden, för att säkerställa att rätt 
prioriteringar görs gällande boenden.
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Vår syn är att bostaden är en 
rättighet, inte en vara på en 
marknad. Det betyder också att 

politiken kan och bör ta ett ansvar för 
att komma till rätta med bostadsbristen 
oavsett om det är frågan om gruppbostäder, 
servicebostäder eller andra typer av 
bostäder. Om man som Vänsterpartiet 
menar att bostad är en del av den generella 
välfärden så följer ett politiskt ansvar för 
att säkerställa att det finns bra bostäder 
för alla till rimliga kostnader i en trygg 
miljö. Bostaden är en speciell plats för oss 
människor. Vänsterpartiet menar att alla 
människor ska ha möjlighet att leva i bra 
bostäder till rimliga kostnader. Så är det 
inte idag i bostadsbristens Sverige. Vi vill se 
en bostadspolitik som är inriktad på att alla 
unga människor ska kunna flytta hemifrån 
när de vill, där boendekostnaderna passar 
vanliga plånböcker och där våra orter 
inte delas upp i fattiga och rika områden. 
Vänsterpartiet anser att det är svårt 
att styra byggandet av ändamålsenliga 
bostäder med hjälp av sanktioner som 
ofta också drabbar kommuner som har 
sämre ekonomi. Därför tror Vänsterpartiet 
på andra styrmedel, exempelvis 
investeringsstöd. Det finns dock en 
problematik avseende sanktionsavgifterna 
som går ut på att de i förhållande till 
kommunernas faktiska kostnader är 
låga. Problemet är dock brist på resurser, 
brister i planering och att det byggs för 
lite. Det behöver vi komma till rätta med.

Vi förutsätter att lagar och regler 
följs. Om så inte sker behöver vi se 
över hur man bäst kan säkerställa att 

kommunerna faktiskt gör det som är dem 
ålagda, och där kan höjda sanktionsavgifter 
vara en av flera åtgärder som kan sättas in.

Personer med utvecklingsstörning har 
ofta en mycket ansträngd ekonomi. 
En 30-åring med sjukersättning får 
idag 9 290 kronor i månaden. På detta 
betalar hen dubbelt så hög skatt som 
en pensionär med motsvarande låga 
pension. Ofta får anhöriga skjuta till 
pengar till hyra, mat eller medicin.

Fråga: Anser ert parti att det 
är rimligt att leva på en så låg 
aktivitetsersättning/ sjukersättning? 
Om inte – hur vill ert parti förbättra 
ekonomin för denna utsatta grupp?

Centerpartiets politik 
bygger på att det ska löna 
sig att gå från bidrag till 

arbete genom att inkomstskatterna för 
personer med små inkomster är låga. Likaså 
vill vi att kommunerna i högre grad ska 
stötta individer att gå från bidragsberoende 
till arbete eller utbildning. Man ska inte 
sjukskrivas då man har en arbetsförmåga. 
Vår välfärd bygger på att alla med förmåga 
bidrar i den omfattning de har möjlighet 
till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen 
inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning 
eller under speciella förhållanden 
fortsatt sjukpenning.   Däremot verkar 
Centerpartiet för att en samhällslön 
stegvis införs för dem som aldrig någonsin 
kommer att vara aktuella för ett lönearbete, 
på grund av svåra fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar, så att de ska kunna 
leva på en rimlig standard utan att vara 
ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon 
eller andra anhöriga. Samhällslön skulle 
således handla om en tydligt avgränsad 
grupp, inte om alla medborgare. Det är 
således stor skillnad mellan samhällslön 
och medborgarlön. Det behövs dessutom 
en översyn för att finna vägar för hur 
samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, 

exempelvis inom dagligverksamhet. I vissa 
kommuner ges betydligt lägre ersättningar 
än i andra kommuner. Dessutom menar 
vi att om man har sjukersättning ska 
man kunna arbeta, till exempel  deltid, 
och då få behålla en större del av lönen 
utan att sjukersättningen tas bort. 

Sjukförsäkringen behöver bli 
mer flexibel. Möjligheterna 
att kombinera sjuk- och 
aktivitetsersättning med arbete 

ska öka. Ersättningsgraden bör i princip 
kunna variera steglöst. Det ska vara 
möjligt att arbeta mer vissa perioder 
och mindre andra – orken varierar för 
vissa med funktionsnedsättning över 
tid. De ekonomiska villkoren för dem 
som har sjuk- och aktivitetsersättning 
på låg nivå måste förbättras.
Det kan vara rimligt med låga lägstanivåer 
i trygghetssystemen för dem som 
tillfälligt lever på den nivån. Det ska i 
princip alltid löna sig att gå från att vara 
försörjd av trygghetssystemen till ett 
arbete. Men för den som har mycket små 
förutsättningar att någonsin ens delvis 
försörja sig själv är det en klen tröst. Även 
om insatserna stärks för att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning att 
förvärvsarbeta, finns det personer som 
inte kommer att kunna göra det. För den 
som har en medfödd eller tidigt förvärvad 
funktionsnedsättning innebär det att hen 

”Det märks att 
flera partier är 
okunniga om 
LSS-insatsen 

bostad med sär-
skild service för 

vuxna”

Det märks att flera partier är okunniga 
om LSS-insatsen bostad med särskild 
service för vuxna. Och att kommunerna 
är skyldiga att planera och bygga för 
alla. Svepande resonemang om alla 
människors rätt till en bostad är inte 
tydliga besked. Inte heller svaret att man 
” förutsätter att lagar och regler följs”. 

Några partier kan tänka sig 
sanktionsavgifter när kommuner bryter 
mot lagen. V tror att det skulle drabba 
kommuner med sämre ekonomi. FUB 
håller inte med – de som bygger bostäder 

slipper ju avgift. Kommuner som 
tar sitt ansvar för LSS kompenseras 
dessutom ekonomiskt av staten.

(S) ” förutsätter att kommunerna
arbetar långsiktigt för att lösa behovet av 
bostäder enligt LSS”. Det räcker inte att 
” förutsätta” när över hälften av landets 
kommuner varken planerar eller bygger 
gruppbostäder och servicebostäder. 
M vill minska ”onödigt regelkrångel och 
byråkrati” och se över detaljstyrningen 
när bostäder ska utformas. Helt 
fel väg att gå, anser FUB. Då 
gruppbostäderna blir allt större och mer 
institutionsliknande behövs tvärtom 
mer kontroll över utformningen. Idag 
har privata utförare krav på tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. Det borde gälla även kommuner. 

Eva Borgström, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete

FUBs kommentar

En jämlik ekonomi
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hela livet kommer att leva med en mycket 
låg ersättning, som inte någonsin ger 
kreditvärdighet för banklån, möjliggör 
utlandssemestrar eller ger utrymme för 
andra utgifter utöver de mest basala 
behoven. I praktiken är många av dem 
beroende av sina föräldrar för en dräglig 
vardag – så länge föräldrarna är i livet.
Långvarigt ansträngd ekonomi leder 
också till sämre hälsa. Ett sätt att 
förbättra villkoren för dessa personer 
är att höja bostadsbidraget, förändra 
beskattningen eller höja lägstanivåerna.

Vi är övertygade om att i 
princip alla människor kan 
och vill hitta en meningsfull 

sysselsättning och ett sätt att bidra till 
samhället eller sin egen försörjning. Sjuk- 
och aktivitetsersättningen har två syften: 
dels att ge en grundläggande ekonomisk 
trygghet för människor med långvarig 
nedsättning av arbetsförmågan, dels att 
aldrig ge upp hoppet om att en individ 
någon gång ska kunna utföra någon form av 
arbete eller habilitering/rehabilitering. Vi 
anser att det är viktigt att beakta båda dessa 
syften när man diskuterar förändringar av 
dagens system.  Vi tror på ett Sverige där 
alla ges trygghet och möjlighet att bidra. 

Sjukförsäkringen ska vara 
trygg för den som saknar 
arbetsförmåga på grund 

exempelvis psykiska, neuropsykiatriska 
och fysiska funktionsnedsättningar 
samt personer som av sociala 
skäl inte ses som intressanta 
av flertalet arbetsgivare. Det är 
inte ovanligt att personer med 
dessa svårigheter återfinns bland 
de långtidssjukskrivna eller 
i sjukersättningen. En viktig 
del i arbetet för att skapa bättre 
möjligheter och förutsättningar för dessa 
människor att förbättra sin situation är 
därför att föra en politik som stödjer och 
underlättar för dem att få arbeta och bidra 
efter egen förmåga. Men det är alltjämt ett 
faktum att många av de personer som lever 
på sjuk- och aktivitetsersättningen har en 
ekonomisk utsatthet som är mycket svår 
att påverka. Kristdemokraterna välkomnar 
därför den föreslagna, 300 kronor stora, 
höjningen av garantiersättningen i 
sjuk- och aktivitetsersättningen. Partiet 
sänker samtidigt skatten för de aktuella 
grupperna med 100 kronor per månad. 

Den som är varaktigt sjuk och 
inte kan jobba ska ha en trygg 
ekonomisk situation. Under 

mandatperioden har vi genomfört 
en rad åtgärder för att förbättra den 

av sjukdom. Ersättningsnivåerna 
i sjukförsäkringen ska erbjuda en 
ekonomisk trygghet. Den som kan återfå 
arbetsförmågan – helt eller delvis – ska 
få hjälp och gott stöd för att komma åter 
i arbete. Allt annat utgör ett stort slöseri 
med både mänskliga och samhälleliga 
resurser. Kristdemokraterna bidrog inom 
ramen för den tidigare alliansregeringen 
till att möjligheterna för personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning att prova 
förvärvsarbete, studier eller ideellt 
arbete stärktes. Detta var mycket viktiga 
förändringar, men det är ändå så att många 
av de personer som lever på sjuk- och 
aktivitetsersättningen har en ekonomisk 
utsatthet som är mycket svår att påverka. 
Kristdemokraterna välkomnade därför en 
höjning av garantiersättningen i sjuk- och 
aktivitetsersättningen. Vi föreslår sänkt 
skatt för alla som exempelvis har sjuk- 
och aktivitetsersättning, sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller lönebidrag. 
På så sätt stärker vi ekonomin för dessa 
grupper. Vi vill också att pensionärsskatten 
avskaffas helt, vilket är särskilt viktigt 
för dem med lägst pension. De finns de 
som har olika former av arbetshinder, 
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ekonomiska tryggheten för dem som har 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. 
Exempelvis har skatten sänkts och vi har 
genomfört flera ekonomiska förstärkningar 
för de med sjuk- och aktivitetsersättning 
genom att höja den inkomstrelaterade 
ersättningen, garantinivån och 
bostadstillägget. Vi har förstärkt stödet och 
möjligheten för den som vill pröva jobb eller 
studier. Inspektionen för socialförsäkringen 
har fått i uppdrag att  utvärdera 
steglös avräkning vid sjukersättning. 
Utvärderingen kommer vara underlag för 
det fortsatta arbetet att skapa möjligheter 
för människor att pröva studier eller arbete. 

Miljöpartiet anser att alla har rätt 
till grundläggande ekonomisk 
trygghet. Samhällets skyddsnät 

måste förbättras så att ingen faller igenom. 
Vår vision är att alla som saknar inkomst ska 
vara garanterade ett stöd som går att leva 
på. Under vår tid i regering har vi tagit flera 
viktiga steg för att förbättra ekonomin för 
personer med sjuk- och aktivitetsersättning. 
Vi har höjt såväl den inkomstbaserade 
ersättningen, som garantiersättningen. 
Vi har höjt bostadstillägget och det 
särskilda bostadstillägget, samt sänkt 
skatt för personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning. Från den 1 juli år höjs 
garantiersättningen med cirka 300 kronor. 

Vänsterpartiet anser att det inte 
är rimligt att leva på en så låg 
nivå. Alla ska ha en inkomst 

som går att leva på, ingen ska behöva 
vara beroende av anhöriga. Vi har därför 
bidragit till att höja nivån på sjuk- och 
aktivitetsersättningen både för dem som 
har inkomstrelaterad ersättning och för 
dem med garantinivån. Vi har också 
drivit igenom att en skattesänkning för 
alla med sjuk- och aktivitetsersättning. 
Vänsterpartiets mål är att lika stor 
skatt ska betalas vid lika stor inkomst, 
oavsett varifrån inkomsten kommer.

Vi föreslår sänkt skatt för dem 
som har sjukersättning. För att 
rikta ytterligare insatser till dem 

som har allra sämst ställt har vi föreslagit 
en höjning utav bostadsbidraget samt en 
översyn av reglerna för bostadsbidrag och 
bostadstillägget så att dessa bättre följer 
hyressättningen. Vi vill också att bidraget 
indexeras för att eliminera risken för att 
det reella värdet över tid halkar efter på 

grund av inflationen, till förfång för de 
utsatta grupper som bidraget riktas till. Vi 
gör även satsningar både inom vården och 
rehabilitering men också inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket kan 
påverka vardagen positivt på flera sätt. Vi 
vill se över möjligheten att införa så kallade 
”flexjobb”, den som har permanent nedsatt 
arbetsförmåga kan med detta koncept 
arbeta sin fulla individuella förmåga till 
100 procent av lönen. Utöver detta har 
Sverigedemokraterna ställt sig kritiska till 
förändringarna i handikappersättningen 
för vuxna och att det ska göras om till 
endast merkostnadsersättning. Vi anser 
att schablonstödet till blinda och gravt 
hörselskadade ska vara kvar, att det ska bli 
enklare att få en ansökan beviljad, samt 
att ersättning för rena hjälpbehov ska 
inkluderas även för vuxna,  inte bara för barn.

LSS-utredningen

Den pågående LSS-utredningens 
direktiv har kritiserats hårt av hela 
funktionsrättsrörelsen i Sverige. Framför 
allt för sparkraven i assistansersättningen. 
FN:s kommitté för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter kritiserar 
också regeringen för nerdragningar 
inom LSS. Likaså gör Europarådets 
kommissionär för mänskliga rättigheter.

Fråga: Anser ert parti att LSS-
utredningen ska göras om med 
nya direktiv? Står ni bakom att 
utredningen inte bara kan se till 
kostnader utan också till samhälls-
vinsterna med personlig assistans?

Ja, LSS-utredningen behöver 
göras om med nya 
direktiv.   Vi anser också 

att grundintentionen med LSS ska slås fast 
på nytt, det vill säga att det handlar om 
en valfrihet för individen att kunna leva 
som andra. Det ger stora vinster både på 
individuell nivå och på samhällsnivå när 
alla ges möjlighet att delta i samhällslivet. 

Självklart JA! Regeringen har 
stirrat sig blind på hjärnspöken 
om omfattande fusk och sätter 
det före rättigheter. Regeringen 

borde istället införa ett stopp för 
indragningar av personlig assistans och 
tillsätta en haverikommission för att göra 
nya bedömningar av alla de avslag eller 

”Vi vet inte om 
deras svar beror 

på okunskap 
eller om de tyder 
på att deras ide-
ologiska syn är 
att alla ska vara 

självförsörjande.”

FUB:s kommentar

Samtliga partier som har svarat verkar 
vara överens med oss på FUB om att 
personer med utvecklingsstörning har 
en orimligt svår ekonomisk situation. 
S, MP och V hänvisar alla till de små 
höjningar som har införts under 2018. 
Att sjuk- och aktivitetsersättningen och 
bostadstillägget höjs något samtidigt 
som mindre skattesänkningar är 
dock långt ifrån tillräckligt. I senaste 
uppdateringen av vår rapport ”Fångad 
i fattigdom?” har vi räknat med 
2018 års ersättningsnivåer. Trots de 
förändringar som har gjorts i budgeten 
går våra medlemmar mer back 
ekonomiskt nu än för två år sedan. 
Flera av partierna (L, KD och C) har 
delvis fokuserat på arbetslinjen, att 
alla ska arbeta och stå för sin egen 
försörjning. Detta trots att frågan 
uttryckligen handlar om de personer 
som är beroende av sjuk- eller 
aktivitetsersättning på grund av att de 
saknar arbetsförmåga. Vi vet inte om 
deras svar beror på okunskap eller om 
de tyder på att deras ideologiska syn 
är att alla ska vara självförsörjande. 
Naturligtvis har vi många medlemmar 
som kan arbeta, men frågan handlar 
om de medlemmar som inte kan 
arbeta och som inte klarar sig på de 
låga ersättningsnivåer vi har idag. 

Julia Henriksson, förbundsjurist



neddragningar i rättigheterna som gjorts. 
Allt detta har inte skett i ett vakuum. Det  
har skett mot bakgrund av regeringens 
direktiv till LSS-utredningen. Av det 
framgår mycket klart att regeringen 
förväntar sig förslag om nedskärningar av 
assistansersättningen. Där sägs bland annat 
att utredningen ska ”lämna förslag på 
hur insatsen kan begränsas när det gäller 
antal användare och/eller antal timmar” 
och att ”Statens kostnader för ekonomisk 
ersättning till personlig assistans 
behöver … minska” och ”besparingar 
göras av statsfinansiella skäl”. Liknande 
formuleringar återkommer på flera ställen 
i direktiven. LSS-utredningen skulle 
kunna föreslå hur lagen kan förtydligas, 
men då behöver den få nya direktiv 
där fokus är på goda levnadsvillkor, 
självständighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 
– inte på minskade kostnader inom
den statliga assistansersättningen.

Syftet med LSS och 
personlig assistans är att 
människor ska kunna leva 

självständiga liv – det värnar vi om. 
För att upprätthålla det långsiktiga 
förtroendet för assistansreformen behövs 
en helhetssyn. Där ingår en översyn av 
kostnadsutvecklingen. Men framför allt 
behöver vi se både den enskilda människan 
och systemet i stort. Vi anser att LSS-
utredningen måste få arbeta klart. Vi 
kommer därefter göra en noggrann analys 
av utredningens samlade förslag. Frågor 
som rör LSS och personlig assistans kräver 
gemensamma lösningar och balanserade 
avvägningar som syftar till långsiktighet, 
överblickbarhet och hållbarhet för den 
enskilde i behov av personlig assistans. 
Detta gäller även för att kunna ge ökad 
trygghet och förutsebarhet för alla anhöriga, 
alla utförare av assistans och de ansvariga 
huvudmännen – stat och kommun.

För oss kristdemokrater är det 
en självklarhet att besparings-
kraven i LSS-utredningens 

direktiv ska tas bort. Vi kan inte 
acceptera att besparingar görs på stöd till 
de personer i vårt samhälle som behöver 
det mest – det som är kärnuppgifter i 
vår gemensamt finansierade välfärd. 
Vi har under lång tid satt press på den 
socialdemokratiskt ledda regeringen 
för att ändra lagen och återupprätta 
den fullständiga intentionen med LSS. 

Det finns inga ekonomiska vinster 
om minskningar av assistans leder 
till sämre stöd och i vissa fall till och 
med dyrare totala samhällskostnader. 

LSS-utredningen som tillsattes 
i april 2016 ska snart lämna 
sina förslag. Uppdraget till 

utredaren har varit mycket brett. Den 
ska både se till kostnaderna och utveckla 
insatserna, med stärkt kvalitet, stärkt 
barnperspektiv och ökad jämlikhet i 
fokus. Förslagen ska redovisas i oktober 
i år. För närvarande ser vi inte skäl att ge 
utredningen tilläggsdirektiv. Om det ska 
ske, måste i så fall utredningen få förlängd 
tid för sitt arbete. I nuläget bedömer vi att 
det bästa är att låta den jobba färdigt och 
presentera sina förslag. Om regeringen 
sedan bedömer att utredningens förslag 
inte är tillräckliga kan den välja att göra 
ytterligare kompletterande utredningar.

Miljöpartiet värnar om  assistansen, 
det är en viktig frihetsreform och 
rättighetslagstiftning som berikar 

vårt samhälle och ger stora samhällsvinster. 
LSS-utredningen har breda direktiv 
att få till stånd mer ändamålsenliga 
insatser i LSS och att lagstiftningen ska 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Lagstiftningen 
behöver även förtydligas, så att inte 
alltför stora tolkningsutrymmen uppstår, 
vilket ju har visat sig vara ett problem 
med den nuvarande lagstiftningen. Vi 
har varit tydliga med att Miljöpartiet 
inte kan acceptera förändringar som 
försämrar för barn och familjer och det 
behöver förtydligas att direktiven inte 
syftar till att ta fram sådana förslag. 

Vänsterpartiet har varit det 
parti som drivit opinion mot 
försämringarna i LSS allra hårdast 

och vi har också krävt att direktiven till 
utredningen skrivs om. Vänsterpartiets 
ståndpunkt är att lagen om stöd och service 
är en fin frihetsreform som har varit och är 
viktig. När den infördes 1994 var den en 
unik reform som revolutionerade livet för 
människor som tidigare varit hänvisade 
till ett liv på institution. Den gav personer 
med de största behoven makten att själva 
styra över sina liv och delta i samhället 
på lika villkor. Det handlar om allas lika 
värde och att samhället ställer upp för 
dem av oss som har oturen att drabbas av 
olycka eller allvarlig sjukdom. Reformen 
gjorde Sverige till ett land med värdighet 
där alla människor oavsett funktionalitet 
gavs möjlighet att bestämma över sina 
egna liv och få vara stolta över vad de kan 
åstadkomma. Att LSS blev verklighet är 
till stor den funktionspolitiska rörelsens 
förtjänst. Med beslutsamhet, enträget 
arbete och kamp drev de igenom den 
största frihetsreformen i modern tid. 
Det är med personlig assistans tusentals 
personer kan arbeta, studera, vara politiskt 
aktiva, bilda och ta en jämställd del av 
ansvaret i sina familjer. Göra sådant som 
ses som självklarheter i ett liv i frihet. 
Något som inte var en verklighet innan 
den personliga assistansen blev verklighet. 
Vänsterpartiet förväntar sig att den 
rödgröna regeringen slutar jonglera med 
sin ideologiska hållning och när det gäller 
de nya direktiven erkänner LSS i första hand 
som en rättighetsreform, för människor 
med funktionshinder och för oss allihop.

Ja. Vi har lyft fram denna fråga 
vid ett flertal tillfällen och 
anser att utredningen absolut 

måste se till samhällsvinster, men 
även samhällsförluster vid indragen 
assistans. Den sammanvägda vinsten/
förlusten måste belysas mycket hårdare.

FUB:s kommentar 

Partiernas svar vittnar om att det går 
fort i politiken! Svaren kom in under 
några veckor i april. Vem anade då 
beskedet som regeringen skulle lämna 
på valborgsmässoafton: ”De krav på 
besparingar som tidigare funnits i 
utredningsdirektiven tas nu bort.” 
Men läser man svaren från MP och 
S är det tydligt att den långvariga 
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Bättre skolgång

Från att ha minskat under 10 år ökar 
nu elevunderlaget till grundsärskolan. 
Samtidigt har grundsärskolan fått 
kritik för bristande kvalitet. Många 
skolor har svårt att rekrytera behörig 
personal med specialpedagogisk 
kompetens och bara 6,6 procent av 
eleverna läser vidare på särvux eller 
folkhögskola efter gymnasiesärskolan.

Fråga: Vilka satsningar kommer ert 
parti genomföra för att personer 
med utvecklingsstörning ska få 
en bra skolgång genom hela livet?

Vi satsar på utbildning 
av speciallärare och 
för att underlätta för 

pedagoger att komplettera sin utbildning 
för att få denna kompetens. Då kan vi 
få fler behöriga lärare på alla stadier. 
Centerpartiet har också varit drivande för 
att de som gått i särskolan ska få valfrihet 
med fler anpassade eftergymnasiala 
utbildningar, och fick för ett år sedan 
med samtliga partier i riksdagen på en 
uppmaning till regeringen att arbeta med 
det. Vi vill också att det ska vara lika 
enkelt och förutsägbart för denna grupp 

som för övriga att finansiera sina studier. 

En av våra första åtgärder när
 Liberalerna (då Folkpartiet)
fick ansvaret för Utbildnings-

departementet 2006 var att återinföra 
speciallärarutbildningen, som då varit 
nedlagd i många år. Vi fortsätter att driva 
på för fler speciallärare för både särskolan 
och grundskolan, och har satsningar 
för det i vårt förslag till statsbudget. En 
annan viktig fråga för oss är att särskolan 
inte ska vara en återvändsgränd. Vi har 
därför drivit på och avsatt pengar för 
bland annat påbyggnadsutbildningar 
inom folkhögskolans ram – men också 
drivit på för att det ska bli vanligare att 
ungdomar med bakgrund i särskolan 
läser vidare till exempel i högskolan.

Sveriges skolor måste se 
alla elever. Moderaterna 
vill stärka särskolan i både 

grundskolan och gymnasiet, i syfte att 
fler elever ska kunna gå vidare till fortsatt 
utbildning, meningsfull sysselsättning 
och arbete. Vi vill också förbättra 
lärarutbildningen, till exempel. genom 
att öka undervisningstiden och införa 
fler obligatoriska kurser – bland annat i 
specialpedagogik. Det behövs också bättre 
arbetsvillkor för lärarna överlag, så att de 
kan lägga mindre fokus på administration 
och få mer tid över för eleverna. 

Skollagen är tydlig med att 
alla elever ska få stöd och 
stimulans för att utvecklas så 

långt som möjligt. För att nå detta mål 
krävs att de elever som har de största 
behoven får hjälp och stöd av de lärare 
som har den bästa kompetensen. Så är 
det inte alltid idag. Kristdemokraterna 
anslår därför 230 miljoner kronor per 
år utöver regeringens förslag för att öka 
tillgången till specialpedagogiskt stöd.

Vi Socialdemokrater vill 
fortsätta satsningarna som nu 
görs på fler speciallärare och 

specialpedagoger, på elevhälsan och  på 
mer resurser till skolan. Vi vill införa en 
läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer 
att alla elever som behöver stöd redan från 
förskoleklass får individuellt utformade 
stödinsatser och stärka speciallärar- och 
specialpedagogutbildningarna ytterligare. 
Vi vill att begreppet särskolan tas bort och 
har i regeringsställning tillsatt en utredning 
som tittar på möjligheten att särvux blir 
en del av komvux och att möjligheterna 
för elever med funktionsnedsättning 
att studera vidare förbättras.

Vår ambition är att alla elever ska 
kunna få det stöd som behövs 
för att kunna utvecklas efter 

sina förutsättningar. För att uppnå det är 
till exempel tillgången på speciallärare 
viktig. Vi har genomfört satsningar för att 
flera ska kunna utbildas, och att det ska 
vara attraktivt för verksamma lärare att 
vidareutbilda sig. En viktig satsning är att 
förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin. 
Det handlar om att när en lärare ser att 
elever behöver extra stöd så ska de få det, 
redan i förskoleklasserna och lågstadiet. 
Särskolan har en viktig uppgift att fylla 
för de elever som väljer den skolformen. 
Generellt för båda skolformerna är 
att undervisningen ska anpassas till 
elevernas förutsättningar och behov och 
att stöd ska sättas in så fort det behövs.

Vi ser bristen på likvärdighet och 
resurser som ett hinder för en 
kvalitativ utbildning för personer 

som är i behov av specialpedagogik 
och utbildning i grundsärskolan, 
särgymnasieskolan och särvux. Det 
är alldeles för stora skillnader mellan 
kommunerna. Vänsterpartiet vill land 
annat förstatliga skolan. Vi anser inte att 
elevers rätt till stöd ska vara beroende 
av var i Sverige skolan ligger. Dessutom 
vill vi att resurserna i betydligt större 
uträckning än idag ska fördelas efter 
behov. På så sätt kan man garantera att 
alla barn i särskolan får samma rätt till det 
stöd som de är i behov av, och därmed får 
de en bättre skolgång genom hela livet.

Grundsärskolan har under åren 
blivit en eftersatt verksamhet, då 
det är mycket svårt att rekrytera 

”Svaren vittnar 
om att det 

går fort i 
politiken!”

kritiken mot LSS-utredningens direktiv 
skapat en rejäl fnurra på tråden mellan 
regeringspartierna. Miljöpartiet svarar 
att direktiven ”behöver förtydligas”. 
Socialdemokraternas svar är snarast 
motsatsen: ”För närvarande ser 
vi inte skäl att ge utredningen 
tilläggsdirektiv.”  Men uppenbarligen 
dök ett skäl upp i slutet av april! 
Det som kanske ändå är av störst 
intresse inför valet är samstämmigheten 
i svaren från Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Varken S eller M vill ha 
nya direktiv. S vill låta utredningen 
” jobba färdigt och presentera sina 
förslag” och M skriver att ”LSS-
utredningen måste få arbeta klart”.
M skriver också att de vill ha 
”gemensamma lösningar”.  Frågan är om 
en eventuell uppgörelse kring LSS mellan 
Moderaterna och Socialdemokraterna 
är något som skulle gynna eller 
missgynna FUB:s medlemmar?

Judith Timoney, 
ombudsman LSS och Inre Ringen 
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rätt personal och att behålla den när 
290 kommuner konkurrerar om den.
Genom en statlig huvudman som 
anställare  försvinner konkurrensen, och 

genom att införa en statlig skolmyndighet 
(istället för det 50-tal myndigheter 
som finns idag) så säkerställer vi 
ett effektivare och mer likvärdigt 
system över hela Sverige. Ekonomiska 
effektiviseringar och säkerställande av god 
utbildning för särskolan blir effekterna. 

Vård och hälsa

I hälso- och sjukvårdslagen paragraf 8 slås 
fast att hälso- och sjukvården ska samverka 
med samhällsorgan, organisationer och 
andra som berörs. Idag följs inte lagen 
då vården oftare informerar än lyssnar.

Fråga: Hur säkerställer  ert parti  jämlik 
hälsa och sjukvård för personer med 
utvecklingsstörning? Hur ska ert parti säkra 
samarbetet med funktionsrättsrörelsen?

Primärvården är basen 
för hälso- och sjukvården. 
Med tanke på de 

särskilda behov som människor med 
utvecklingsstörning har bör landsting/
regioner se till att det finns primärvård med 
särskild kompetens för att möta människor 
med utvecklingsstörning. Det är viktigt 
vad gäller både att förebygga sjukdom och 
att ställa diagnos och ge rätt behandling.

Konventionens artiklar 25 och 
26 fastställer staternas åtaganden 
när det gäller hälsa respektive 
habilitering och rehabilitering. 

Personer med funktionsnedsättning 
har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa 
utan diskriminering på grund av 
funktionsnedsättningen. Fysisk aktivitet 
är viktig för alla människors hälsa 
och välmående. Det gäller självklart 
även personer med någon form av 
funktionsnedsättning. I barnkonventionen 
står det att “varje barn har rätt till 

lek, vila och fritid” samt att “ett barn 
med funktionsnedsättning har rätt till 
ett fullvärdigt och anständigt liv som 
möjliggör ett aktivt deltagande i samhället”. 
Det borde vara en självklarhet att alla 
barn men också vuxna ges möjligheten 
till ett fysiskt aktivt liv. Men så är det inte. 
Personer med funktionsnedsättning har 
betydligt sämre fysisk och psykisk hälsa än 
den övriga befolkningen – och det handlar 
i huvudsak om en ohälsa som inte är en 
direkt följd av funktionsnedsättningen. 
Detta gäller även föräldrar till barn 
med en funktionsnedsättning och ofta 
även andra som tar ett stort ansvar för 
omsorgen om närstående. Personer med 
funktionsnedsättning förvärvsarbetar i 
mindre utsträckning än andra och de som 
har arbete är mer oroliga än andra för att 
förlora det. Den lägre förvärvsfrekvensen 
leder till att gruppen har sämre ekonomi. 
Den har också ett genomsnittligt ett mindre 
socialt deltagande och en mer ohälsosam 
livsstil. Stillasittande, övervikt, rökning och 
dåliga matvanor är vanligt. Det är tre gånger 

vanligare att barn med måttlig till svår 
funktionsnedsättning utsätts för mobbning 
än barn utan funktionsnedsättning.
För att uppfylla detta vill vi införa 
obligatorisk rätt att ha med ett egetvalt 
ombud i möten med vården eller 
myndigheterna. Obligatorisk samordnad 

”Få av partierna 
har en uttalad 
politik för grund- 
och gymnasie-

särskolan”.

FUBs kommentar

Samtliga partier tycks vara överens om 
att alla elever ska få en god skolgång 
och att detta även ska omfatta elever 
i grund- och gymnasiesärskolan. Mot 
den bakgrunden är det spännande 
att så lite görs för elevgruppen inom 
grund- och gymnasiesärskolan när det 
inte är valår. Alla tillfrågade partier 
nämner att det behövs fler behöriga 
lärare och speciallärare, samt ett stärkt 
specialpedagogiskt stöd. SD menar att 
lärarbristen kommer minska genom att 
skolan förstatligas, eftersom det kommer 
minska konkurrensen om lärare. Vi 
i FUB menar att detta visar på en 
bristande analys av det problemet som 
den omfattande lärarbristen faktiskt är. 
Utöver det delar FUB partiernas 
uppfattning om att det behövs fler 
behöriga lärare, speciallärare och 
specialpedagoger inom alla skolformer. Vi 
tycker dock att partiernas svar är fattiga 
och hade önskat mer konkreta svar på hur 
dessa satsningar ska genomföras. Grund- 
och gymnasiesärskolan är dessutom de 
skolformer där lärarbehörigheten är 
som lägst och detta bör därmed vara 
en prioriterad fråga hos partierna. 
Några av partierna (M, L, C, S) nämner 
behovet av att fler utbildningar efter 
gymnasiesärskolan. Att få studera 
som vuxen är en viktig fråga för FUB:s 
medlemmar och att denna fråga nämns 
av flera av partierna ser vi som positivt.
Utifrån de väldigt övergripande svaren 
från de politiska partierna är en slutsats 
är få av partierna har en uttalad politik 
för grund- och gymnasiesärskolan. 
Det tycker vi i FUB är högst olyckligt.

Zarah Melander, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete
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individuell plan med personligt ansvar 
för den som upprättat den, brukar-
revisioner av vårdinrättningar med mera.

Uppföljning av lagstiftning 
är grundläggande och måste 
bli bättre. Vi i Moderaterna 

vill bland annat införa nationella 
kvalitetskrav för all hälso- och sjukvård. 
För de verksamheter som inte når upp 
till kraven ska det vara obligatoriskt att 
vidta förbättringsåtgärder. Vi vill även 
uppmuntra till ett ökat samarbete mellan 
vården, skolhälsovården, psykiatrin 
och den ideella sektorn, till exempel 
idrottsföreningar, funktionsrättsföreningar 
och kultursektorn. Här finns stora 
möjligheter att använda sig av varandras 
kunskap och engagemang. Vi tror på att 
försöka komma bort ifrån det så kallade 
stuprörstänkandet. Vården måste helt enkelt 
bli bättre på att sätta patienten allra främst.

Patientlagen infördes 2015 på 
Kristdemokraternas initiativ 
just med syftet att skapa en 

patientcentrerad och jämlik vård. En vård 
som möter enskildas behov utifrån vars 
och ens unika förutsättningar. Uppföljning 
av lagen visar dessvärre att patienternas 
delaktighet i sin egen vård ännu inte har 
ökat. Det krävs ökade insatser för att 
patientlagen ska få genomslag. Det kan 
handla om värdegrundsarbete samt att 
säkerställa att vårdpersonal som möter 
patienter med funktionsnedsättningar har 
rätt kompetens för att lyssna och fånga upp 
deras unika vårdbehov. Kristdemokraterna 
har alltid värnat om goda relationer 
med funktionsrättsrörelsen då vi alltid 
gör vårt yttersta för att vara en röst för 
dem som själva är för svaga för att höras. 

På både nationell, regional 
och lokal nivå finns 
formaliserad samverkan med 

funktionsrättsrörelsen. Vi tycker att 
samarbetet med funktionsrättsrörelsen 
bäst åstadkoms genom förbättrade 
dialoger inom ramen för det demokratiska 
beslutsfattandet i kommuner och 
landsting. Information är viktigt, men 

FUB:s kommentar

S och L kommer inte med några 
konkreta förslag till frågeställningarna. 
SD och M pekar på behovet av att 
lagstiftningen förstärks, tydliggörs och 
behovet av obligatoriska uppföljningar 
med krav på förbättringsåtgärder för 
all hälso- och sjukvård. KD uttrycker 
att vårdpersonal som möter patienter 
med funktionsnedsättningar ska ha 
rätt kompetens för att ”lyssna och 
fånga upp deras unika vårdbehov”. Dels 
tycker FUB inte att alla personer med 
utvecklingsstörning har ”unika vårdbehov” 
utan istället har de samma vårdbehov 
som alla andra om det inte handlar om 
grava flerfunktionsnedsättningar. För 
personer med flerfunktionsnedsättningar 
räcker det inte med att ”lyssna och 
fånga upp”.  C vill upprätta specifika 
primärvårdsenheter med särskild 
kompetens för att möta målgruppen, 
men missar då personer med lätt och 
i vissa fall måttlig utvecklingsstörning 
som inte vill ha särskilda lösningar utan 
istället rätt kompetens inom den befintliga 
primärvården. MP tycker att man ska 
arbeta med att utöka kompetensen för 
målgruppen i de fall vårdcentralerna 
har byggt upp en ”tillräcklig 
patientvolym”. V arbetar för årliga 
hälsokontroller och kompetent hälso- och 
sjukvårdspersonal men anger inte hur.

Nina Alander, förbundsjurist

dialog där företrädare för olika grupper ges 
möjligheter att lämna synpunkter är ännu 
viktigare. Här har vi inte alla svaren, utan 
dialogen och formerna för den bör utvecklas 
i samverkan med funktionsrättsrörelsen. 
Även samarbetet med enskilda vårdgivare 
kan förbättras inom ramen för det 
arbetet som bedrivs i kommuner och 
landsting. Även som parti är vi angelägna 
om att ha fortlöpande dialog med 
representanter för funktionsrättsrörelsen 
såväl lokalt och regionalt som nationell.t

När det gäller att säkerställa 
en jämlik hälsa och 
sjukvård för personer med 

utvecklingsstörning är det dessvärre så 
att situationen ser olika ut över landet. En 
del landsting klarar inte alltid att leva upp 
de krav som ställs. Men det finns även 
goda exempel att lyfta fram, till exempel i 
Sörmland och Skåne, där vissa vårdcentraler 
fått ett särskilt uppdrag för vuxna personer 
med funktionsnedsättning och kan 
tillhandahålla läkarkontinuitet, tillgång till 
tvärprofessionella team, samt samordning 
av insatser. Genom att få en tillräcklig 
patientvolym får vårdcentralerna större 
möjlighet att bygga upp och upprätthålla 
en god kunskapsnivå för målgruppen 
och även erbjuda en ökad tillgänglighet. 
I utformningen av verksamheten är 
det viktigt att brukarmedverkan och 
samverkan med funktionsrättrörelsen 
kommer igång tidigt i processen, så att 
viktiga perspektiv kring bemötande, 
tillgänglighet och kompetens kan beaktas. 

Människors lika värde är en 
grundläggande utgångspunkt i 
vårt samhälle och alla människor 

har kunskaper, förmågor och erfarenheter 
som är viktiga för samhället. Därför 
måste samhället formas på ett sådant sätt 
att alla kan medverka i utvecklingen och 
nå full delaktighet. Människor som har 
funktionsvariation utgör givetvis inget 
undantag i detta avseende. Personer 
med funktionsvariation är medborgare 
med samma rättigheter och skyldigheter 
som personer utan funktionsvariationer. 
Det är viktigt att det utbildas hälso- och 
sjukvårdspersonal med särskild kompetens 
om utvecklingsstörning så att personer får 
rätt vård och bemötande. De som står längst 
bort från vården är ofta de som är i störst 
behov av vård. Vänsterpartiet driver frågan 
om jämlikhet i vården sedan länge. För 
dem med funktionsvariation krävs extra 
insatser och regelbundna hälsokontroller.

Vänsterpartiet samarbetar regelbundet med 
funktionsrättsrörelsen genom att de bland 
annat bjuds in till riksdagen men också på 
andra sätt. Vänsterpartiet sätter stort värde 
på dessa samarbeten för övrigt också pressat 
regeringen för att de tydligare ska involvera 
rörelsen i pågående LSS-utredning.  

Vi vill förstärka och tydliggöra 
befintlig lagstiftning, samt 
införa en patienträttsgaranti 

i patentlagen som stärker patienternas 
rättsliga ställning i vården och som 
klargör vad landsting/vårdgivares 
skyldighet mot patienten innebär.




