1. Ekonomi : I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” beskrevs den svåra ekonomiska situationen för
personer som på grund av sin funktionsnedsättning tvingas leva på aktivitetsersättning eller
sjukersättning. Sedan rapporten kom har den ekonomiska situationen blivit ännu sämre för berörda
personer.
- Vad vill ditt parti göra för att förbättra ekonomin för dessa personer?
Svar: Ett samhälle som inte prioriterar att stödja de med störst behov är inget välfärdssamhälle. LSS
är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättningar som ger möjlighet att leva,
inte bara överleva. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under den här mandatperioden
beslutat att kraftig minska kostnaderna inom LSS. Personer med funktionsnedsättning och deras
anhöriga kan därför inte längre lita på att de får stöd av samhället när det behöver det som mest. Det
är ett stort svek.
Vi kristdemokrater har därför under lång tid satt press på regeringen för att ändra lagen och
återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Regeringen har efter påtryckningar nu tagit bort
sparkravet i LSS-utredningen och det är bra. Men regeringens nya direktiv till samma utredning utgår
ifrån att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Det kan vi kristdemokrater inte acceptera. De senaste
åren har det sparats in flera miljarder inom LSS. Om det är denna nya kostnadsnivå som ska gälla, då
finns det ingen möjlighet att återupprätta stödet till alla de som har fått ett minskat eller helt förlorat
sitt stöd - trots att de har ett fortsatt stort behov.
Utöver att återupprätta intentionen med LSS arbetar vi för att utöka grundläggande behov enligt LSS
till att inkludera utövande av arbete och föräldraskap.
Får man inte det stöd man har rätt till påverkar det naturligtvis ekonomin negativt.

2. Rättssäkerhet : LSS är en rättighetslag där det individuella perspektivet och enskilda behovet ska
vara styrande. Lagen ska vara en garanti för ”Goda levnadsvillkor” och att människor med en
funktionsnedsättning ska få ”Leva som andra” utan en funktionsnedsättning. Rättssäkerheten börjar
med mötet med biståndsenheten och dess handläggare, där bedömning och beslut ska vila på en
objektiv bedömning utifrån aktuell lagstiftning och dess intentioner. I dag är det tyvärr alltför många
som inte upplever detta.
- Vad vill ditt parti göra för att behövande och företrädare ska uppleva att bedömning och beslut
baseras på rättssäkerhet?
Svar: Regeringens besparingskrav har gjort att Försäkringskassan blivit hårdare i sina bedömningar
och tolkningar av lagen, och det är därför KD säger att LSS-lagen måste göras om, för idag lever den
inte upp till sina intentioner. Försäkringskassan måste även få resurser att faktiskt kunna följa lagen.
KD avsätter därför drygt 3 miljarder kronor mer än regeringen under den kommande tre-årsperioden
för att återupprätta intentionen med LSS och möjliggöra att de personer som har behov av stöd
faktiskt ska få det.
När försäkringskassan nekar är det många som istället väljer att söka hos kommunen. Det är viktigt
att man som sökande vet att kommunens personal rekryteras baserat på kompetens och
kontinuerligt vidareutbildas i gällande lagar och praxis. Lagen om stöd och service (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL) är alltid del av bedömningen och man har alltid rätt att överklaga beslutet,
detta får man också information om tillsammans med beslutet och den utredningen som beslutet
grundas på, och det är viktigt att man får veta vad kommunen har med som underlag. Att ha en bra

dialog med handläggaren är viktigt, och därför säger KD att man ska kunna önska en annan
handläggare för sitt ärende om man känner att kemin inte stämmer.
- Hur ser ditt parti på möjligheten att införa rätt till juridiskt stöd i samband med ett överklagande?
Svar: Försäkringskassans bedömningar skiljer sig ofta från fall till fall och beroende på vilken
försäkringskassa i landet som man vänder sig till, detta är inte rättssäkert. Försäkringskassan lever
med stora besparingskrav och försöker målmedvetet få ned antalet LSS-timmar. Att bli berättigad
stöd har blivit svårare, och antalet tvister där Försäkringskassan är part har ökat. I dag är det näst
intill omöjligt för patienter att få statlig allmän rättshjälp i tvister med Försäkringskassan, p.g.a. en
gammal uppfattning att en myndighet är opartisk och inte kan ha fel. Kristdemokraterna har i
riksdagen motionerat om Rättshjälp vid tvist mot Försäkringskassan, och vill att detta ska bli en
möjlighet då det annars blir en Davids kamp mot Goliat, där personliga finanser avgör om man ens
har möjlighet att gå vidare, och så ska det inte vara.
3. Privatisering
Kommunen har under ett antal år upphandlat omsorg inom LSS-verksamhet, där den som
lovar mest och bäst till ett lågt pris ges uppdraget att driva aktuella verksamheter.
FUB anser att detta inte är bra för personer beroende av kontinuitet och trygghet. Med de
erfarenheter FUB har anser vi att det ska finnas ett kommunalt alternativ och en möjlighet
att välja bort ett upplevt dåligt boende/daglig verksamhet
”I prop. 1993/94:159 s. 83 framhålls det att ingen enskild faktor kan sägas ha en så stor betydelse för
känslan av den egna identiteten som den egna bostaden samt att bostaden många gånger är ännu
mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer.”
- Hur ser ditt parti på att fortsätta upphandla LSS-verksamheter?
Svar: Falkenbergs kommun går inte på det lägsta priset, utan vem som sannolikt kan erbjuda den
bästa kvalitéten efter den schablonersättning Regeringen satt. Detta följs också upp så att eventuella
brister kan rättas till. Det skedde i fallet med Frösunda, där kommunen krävde företaget på Vite när
de inte fullföljde sitt uppdrag gentemot en person, och såg till att de rättade till bristerna. Kontinuitet
och trygghet är viktigt för KD, men att kommunen automatiskt skulle vara bättre på detta i sin
egenskap som offentlig sektor stämmer inte. Kommuner runt om i Sverige har stora problem att
attrahera och behålla personal, vilket är den viktigaste faktorn för kontinuiteten. KD är positiva till att
fortsätta upphandla verksamheten, och att ta lärdom från tidigare upphandlingar, andra kommuners
erfarenheter, och den kunniga personalen på upphandlingsenheten. Kommunen följer regelverket,
som är gemensamt för alla länder inom EU, och som finns till för att säkerställa att varor och tjänster
köps kostnadseffektivt inom offentliga sektorn, och förhindrar korruption.
- Att starta kommunala alternativ?
Svar: För KD är kvalitét viktigare än vem som utför verksamheten, och valfrihet som är viktigt för oss
innebär att det finns olika sorters daglig verksamhet, assistansföretag mm att välja på. Om det finns
ett alternativ där det står ”kommun” på tröjan eller byggnaden visar inte på en större variation eller
bredd enligt oss.
4. Personalrekrytering : Den enskild viktigaste faktorn för upplevelsen av ”Goda levnadsvillkor” är
personalen, oavsett insats. Personal som genom bl.a. bra anställningsvillkor väljer detta yrke och
stannar kvar.

- Vad vill ditt parti göra för att säkerställa att det finns personal med kompetens och lämplighet i
framtiden?
Svar: Vi vill satsa på validering av befintlig personal, vår ambition är att alla assistenter ska ha
undersköterska eller motsvarande som lägsta nivå på utbildning, så att personlig assistans inte ses
som ett genomgångsyrke. De höjer statusen på yrket, och även kvalitén. För detta krävs möjligheten
att kunna vidareutbilda sig samtidigt som man arbetar genom satsningar på vuxenutbildningar mm,
samt att utbildning reflekteras i lönesättningen.
- Vad kan man göra för att höja yrkets status?
Svar: Akuta åtgärder krävs för att stoppa regeringens indragningar som annars kommer drabba fler
personer till dess att ny lag är på plats. Nedskärningar bidrar alltid till att sänka statusen inom ett
område, tänk bara om tidningarna basunerade ut ”Regeringen gör stora nedskärningar i skolan”,
detta skulle sänka statusen och bidra till att färre vill utbilda sig till lärare eller söka arbete inom
skolans värld. Det samma gäller inom LSS. Lön är ofta starkt sammankopplat med ett yrkes status. Vi
tycker att schablonersättningen måste räknas upp med 2,2 %. Regeringens uppräkning med 1,5%
täcker inte ens den avtalsenliga löneökningen.
5. Samverkan Rätten att samverka finns inskriven i LSS-lagens 15 § punkt 7 ”Till kommunens
uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande
funktionshinder”. Syftet med denna samverkan är att FUB ska ges inflytande över planering och
beslut som specifikt rör LSS-verksamheter. Organisationen ”skall ges möjlighet att påverka, att lämna
förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och erfarenheter skall kunna tillföras
verksamheten”. (Prop. 1992/93:159). Denna samverkansrätt ska inte blandas ihop med andra
”samrådsformer” som kan finnas i en kommun.
- Vad vill ditt parti göra för att ytterligare utveckla samverkan med intresseorganisationer som
berörs av LSS-lagstiftningen?
Svar: KD är positiva till alla former av medborgardialog, och särskilt med de olika organisationerna
som företräder invånare. Vi har bl.a Handikappsrådet (snart Funktionsrättsrådet efter namnbytet
träder i kraft 1 januari 2019), där FUB ingår, som regelbundet träffar företrädare för de olika
organisationerna. För KD är det viktigt att arbetet fungerar och är givande för de olika parterna. Man
skulle t.ex kunna ha ett ”LSS-utskott” i detta råd som specifikt arbetar med de frågorna.
Funktionshinderorganisationerna har en ovärderlig roll i samhället på flera sätt. Deras krafter och
arbete är avgörande för att identifiera och synliggöra de brister som behöver åtgärdas för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället. Lika viktigt är deras roll att
sprida information och ny kunskap om olika funktionsnedsättningar till olika målgrupper. Vi
uppskattar verkligen den dialog som vi har med olika funktionshindersorganisationer. Den ger oss
drivkraft och energi till att arbeta ännu hårdare för att stå upp för de som själva inte har en stark
röst.
6. Personlig assistans Falkenbergs kommun har i upphandlingsunderlag för personlig assistans gjort
ett tillägg som handlar om att ”närstående/legal företrädare” inte tillåts vara behjälplig som utförare
av sin huvudmans, sons/dotters assistans om man vill välja kommunen som utförare. Denna § i
avtalet finner inget stöd i aktuell lagstiftning eller i Socialstyrelsens rapport ”Personlig assistent och
god man” och inskränker också personens inflytande och medbestämmande i att välja sin assistent.

- Hur ser ditt parti på möjligheten för företrädare/anhöriga att vara behjälpliga/aktiva inom sin
huvudmans assistans?
Svar: Vi vill att föräldrar ska få vara föräldrar, det rollen är jätteviktig i sig själv, och anledningen till
skrivningen är att just säkerställa att den som behöver assistans får ett starkt och brett stöd från olika
håll, där föräldrarollen står ohotad.
- Hur ser ditt parti på att Socialnämnden tar beslut om ett lagstridigt tillägg i ett
upphandlingsunderlag?
Svar: Om skrivningen är lagstridig får i sådant fall prövas, men vi har ingen anledning att tro att
upphandlingen inte är korrekt.
7. Särskolan Särskolan behöver utvecklas för att möjliggöra ett närmande till arbetsmarknaden den
dagen skolan är slut. I dag är det ett fåtal elever från särskolan som kommer ut i arbetslivet och
därmed bl.a. hamnar i ett ekonomiskt utanförskap. Särskolan har under det senaste året utsatts för
en kraftig besparing som inte varit positiv för undervisningen.
- Hur vill ditt parti utveckla särskolan till att skapa bättre förutsättningar för större chans till ett
framtida arbete? Under den senaste mandatperioden har vi infört serviceassistentutbildningen på
den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningen är på ett år och ska öka dina möjligheter att kunna
försörja dig själv genom en långvarig och hållbar anställning. Den togs fram i samarbete med
speciallärare i kommunen som såg ett behov, och har varit riktig framgångsrik. Detta visar hur viktigt
det är att vi är lyhörda mot vår personal så att goda idéer når fram och kan förverkligas.
- Vill ditt parti skjuta till ekonomiska medel till särskolan för att höja kvalitén i undervisningen?
Vi vill höja á-priset per elev överlag så att skolan har större möjlighet att forma utbildningen och
sätta in det stöd och resurser som behövs för att lyckas med planen ”Utbildning Falkenberg”. Det är
viktigt att invånarnas skattepengar används klokt, och vi tycker det är viktigt att satsa på innehållet,
verksamheten, och frigöra mer pengar till denna del genom att vara kloka med hur vi använder
kommunens lokaler.
8. Övriga frågor, som ditt parti vill lägga till för att öka chansen att Falkenbergs Kommun nomineras
till ”Bästa LSS-kommun”?
Svar: Vi kristdemokrater har under lång tid satt press på den Socialdemokratiskt ledda regeringen för
att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. När rättspraxis ändras i en
riktning som går emot intentionen i lagstiftningen och drabbar människor negativt måste lagen
förändras för att säkra varje enskild persons rätt till stöd. Regeringen har efter påtryckningar nu tagit
bort sparkravet i LSS-utredningen och det är bra. Men regeringens nya direktiv till samma utredning
utgår ifrån att nuvarande kostnadsnivå ska gälla. Det kan vi Kristdemokrater inte acceptera. De
senaste åren har det sparats in flera miljarder på den personliga assistansen och om den det är
denna nya kostnadsnivå som ska gälla finns det inte utrymme för att återupprätta stödet till alla de
som har drabbats av försämringar trots att de har ett fortsatt stort behov av stöd. Utöver att
återupprätta intentionen med LSS arbetar vi för att utöka grundläggande behov enligt LSS till att
inkludera utövande av arbete och föräldraskap.

