
Minnesanteckningar från FUB:s politikerdebatt den 23 aug 2018 
 

Vår ordförande Birgitta hälsade alla välkomna!  

 

Presidiet hade i förväg fått frågan vad de viktigaste varje parti avsåg arbeta med under nästa 

mandatperiod. Varje parti fick svara:  

 

Johan Flander, V: 

 V har, rent allmänt, ett jämställdhetstänk och det avspeglas också i vad som är viktigt 

för personer med funktionsnedsättning. Idag är det gratis för alla barn och ungdomar mellan 6-19 år 

att åka kollektivtrafik. V vill att detta även ska innefatta personer med färdtjänst. 

 

Mona Modin Tjulin, S: 

 S tycker att det är viktigt att behandla alla lika. Alla har samma värde. Det innebär att 

alla har rätt till ett arbete/sysselsättning och en bostad man har råd att bo i. Alla har också rätt att 

må bra och därför ha rätt till ett bra utbud av fritidsaktiviteter. 

 S vill ha fler medborgardialoger. 

 S vill öka hab-ersättningen till 60 kr/dag (så att det motsvarar den resekostnad 

personen har för att ta sig till och från dagliga verksamheten, DV). 

 S vill bygga fler LSS-boenden för äldre där fokus mer ligger på aktiviteter när man 

slutat daglig verksamhet. 

 

Jenny Person, MP: 

”Lika rätt är allas rätt” 

Man ska inte behandla någon sämre för att den är annorlunda. 

MP ställer frågan ’Vad är att vara normal?’. Vill utbilda och ge information om att vara olika -såklart 

till gruppboenden och BVC, men även andra som möter personer md funktionsnedsättning, t ex 

taxichaufförer. Information måste vara tydlig och det måste finnas kunskap om hur man är tydlig. 

 MP vill att kommunen måste bli bättre på att ordna jobb inom sina verksamheter. 

 

Anders Granbom, C: 

 C tycker att alla människor har lika värde och att alla har rätt att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar. 

 C vill att samhället ska ställa upp så att man kan få det liv man vill ha. 

 

Annica Nordell, L: 

 L har stått i fronten när det gäller LSS i många år. 

 L betonar alla individers frihet och rättigheter till samma liv. Att man ska ha frihet och 

möjlighet att forma sitt eget liv. 

 L har just nu en prioriterad fråga inom LSS och det är personlig assistans, men också 

sysselsättning och en meningsfull fritid. 

 

Lise Hjemgaard Svensson, M: 

 Varje människa är unik, oavsett om man har en funktionsnedsättning. 

 M vill att man ska kunna utforma sitt eget liv efter egna intressen. 

 M tycker att det är viktigt att man har ett arbete att gå till, som man trivs med och att 

man är omtyckt på jobbet – det skapar en meningsfullhet med sin sysselsättning. 



 M tycker att kommunen ska bygga äldreboende för personer som behöver 

gruppbostad. Precis som alla andra i samhället kan det med åldern bli dags att flytta till ett 

äldreboende. 

 

Stig Andersson, KD: 

 Människor har lika värde. Alla ska ha samma rätt 

 KD vill behålla LSS-insatserna på en vettig nivå. 

 KD ser en skillnad i orden överleva och leva. Att leva innebär bl.a. att man har ett 

vettigt boende och en meningsfull fritid. 

 KD säger att det är när du är som svagast som samhället ska ställa upp. 

 

Birgitta tackade för dessa korta presentationer och förklarade att FUB har förberett ett antal frågor 

men först får publiken ställa sina frågor. 

 

Stelbenta regler för daglig verksamhet 

Publikfråga: Idag är den Dagliga verksamheten uppdelad i tre steg. De tre stegen har olika typer av 

sysselsättning. Från placering på t ex ett företag med en handledare (Steg 3) eller ”inne” på en 

verksamhet med mer personal och enklare arbetsuppgifter (steg 1). Man blir tilldelad ett visst steg 

utifrån sitt behov av stöd – inte sin förmåga att utföra viss sysselsättning. Detta upplevs som 

stelbent. Hur har kommunen tänkt utveckla detta? 

Svar: Ett problem i att utvidga DV är att det inte finns lämpliga lokaler. En bra lokal ska vara 

tillgänglig, trygg miljö utanför, enkelt att göra om till syftet inne.  Det går för sakta. 

Publikkommentar: Förtydligande från frågeställaren att det inte är lokalerna utan de tre stegen 

frågan gäller. 

Svar: Politikerna vet inte att dessa tre steg finns. 

Publikkommentar: På detta sätt är det verksamheten som styr och inte individernas behov. Det finns 

många personer som skulle trivas bra på en steg 2 verksamhet, men p.g.a. för få personal i det steget 

så går det inte. VI har exempel på att personer väljer bort DV eftersom man då blir anvisad en steg 1 

istället och det blir för lite utmaning och utveckling för individen. 

Svar: Det är viktigt att hitta arbetsuppgifter och företag som vill ta emot Mica-grupper. 

Svar (S): Förtydligar att det är verksamhetschefen som sätter gränserna för antal personal men lovar 

samtidigt att ta med frågan om stelbenthet och att vi efterfrågar med flexibilitet. 

Mer boendestöd 

Publikfråga: Bor i egen lägenhet men har boendestöd. Men i dagsläget behöver stödet vara mer. De 

lösningar man då erbjudit är att flytta till en gruppbostad med personal dygnet runt. Men för att 

främja självständighet skulle boendestöd vara den bästa lösningen för mig. Varför är det så 

begränsat? 

Svar (S): Boendestöd har funnits i 6 år. Inom LSS är det än ännu nyare insats. Kommunen erbjuder nu 

boendestöd på dagtid, men inte kvällar och helger. Alternativet finns med s.k. satellitbostad – men 

det finns endast ett fåtal lägenheter. Verksamheten håller på att utveckla just detta. Vi kommer att 

lägga mer pengar på detta. 



 

Publikfråga: Har behov av ett boendestöd som fungerar i min specifika situation. Har behov av 

sällskap till sjukbesök mm. 

Svar (S): Se ovan, kommunen prioriterar att bygga ut boendestödet.  

Svar (V): Här är ett exempel på att man behöver öka grundbemanningen. Så länge inget särskilt 

händer rullar det på, men när det behövs en extra resurs så fallerar det. Höj grundbemanningen inom 

Boendestöd och inom LSS. 

Svar (L): Viktigt att utveckla boendestöd. Vi vill även införa träningslägenheter, där man kan prova att 

bo mer självständigt. Det ska vara väl bemannat. 

Svar (M): Vi måste få till ett bättre samarbete mellan kommun och region t ex för personer med 

psykisk ohälsa. Vi måste släta ut de gränser som är mellan de olika instanserna. 

Personlig assistans 

Publikfråga: En mamma till ett litet barn som har stora omsorgs- och vårdbehov. Hen kommer att 

behöva personlig assistent i framtiden. Hur ser politikerna i kommunen på övervältringen av 

kostnader för assistans från stat till kommun och hur hanterar kommunen detta? 

Svar (L): LSS skall återställas till 2014 års nivå! 

1. De drygt 1500 som mist sin assistans ska omprövas enl 2014 års lagtolkning. 

2. Vi ser inte nödvändigheten i de numera obligatoriska 2-årsomprövningarna. 

Svar (C): Annie Lööf var här i Jämtland och pratade just om detta – att assistansen måste förbättras. 

Svar (KD): Ordförande i socialutskottet, Emma Henriksson (KD) slåss för 2014 års tolkning av 

lagstiftningen. 

Svar (MP): Lagen måste ses över så att inte detta kan hända, att nya tolkningar ger helt andra 

resultat. Försäkringskassan tolkar ju fortfarande samma lagrum som för några år sedan. 

Förtydligande från frågeställaren: I det som läckt ut från utredningen om LSS framgår bl. a. att barn 

under 12 år ska anses falla under föräldraansvar och inte kunna beviljas personlig assistans. Är detta 

OK? 

Svar (S): utredningen görs för att det finns andra grupper i samhället som också borde inbegripas 

inom LSS-lagstiftningen. 

Mona Modin Tjulin bjuder in till att träffas och prata när utredningen är klar. 

Birgitta lovar att FUB deltar på den planerade träffen. 

Fortsättning svar (S): S och MP har nu stoppat alla 2-årsomprövningar. Kommunen ger stöd där inte 

staten gör det och det är viktigt att stärka assistansen. 

Svar (L): S och MP gör det lätt för sig att bara prata om den pågående utredningen. Det är ju den 

sittande regeringen som gav direktiv till Försäkringskassan att dra ner på kostnaderna för 

assistansen. 

 



Publikfråga: Har en dotter som fått helt avslag om assistans från FK. Kommunen beviljat färre timmar 

än vad som rimligt är. Resultatet är en 61 årig mamma som har ett föräldraansvar för sin 29-åriga 

dotter. Är det ok? 

Publikfråga: Vad händer med en myndighet där de omtolkar vägledande domar? Får de något 

”straff” 

Svar (S): Vet inte 

Publikfråga: Hur länge är det rimligt att vänta på en tid hos Förvaltningsrätten? Har nu väntat i 3 år. 

Svar (S): Oj 

Publikfråga: I presentationen av alla partier för en stund sedan var det många fina ord om allas lika 

värde. Vart tog detta vägen i praktiken? 

Svar (S): Alla har lika värde och därför är dessa frågor viktiga. 

Svar (M): Vår expert på socialförsäkringsfrågor, Camilla Walterson Grönvall, säger att vi ska se vad 

utredningen kommer fram till och att vi fortsatt kommer att kämpa för allas rättigheter. 

Habiliteringsersättning, lönebidrag 

Publikfråga: Habiliteringsersättningen är idag 49 kr/dag om man deltar på daglig verksamhet. Varför 

kan man inte få habiliteringsersättning om man har en sysselsättning som inte räknas som DV? 

Svar (S): Det är en bra idé. Vi ska ta med oss den, men det kan finnas regelverk som gör så att det 

inte går. Vi vill höja ersättningen till 60 kr/dag. 

Svar (MP): Vi vil höja habiliteringsersättningen men har inte sagt någon precis summa, men kanske 

ca 100 kr. 

Publikfråga: Varför finns inte arbete med lönebidrag kvar? 

Svar (S): Försäkringskassan har blivit hårdare. Vi vill att det ska vara enklare att hoppa mellan olika 

typer av sysselsättning. Det ska även vara lättare för arbetsgivare att söka bidrag och det ska var 

lättare för arbetstagare att ta med sig bidrag in till olika sysselsättningar. 

Kostnad för busskort, semesterersättning mm 

Publikfråga: Det kostar 710 kr med busskort. Varför får inte vi gratis busskort? 

Svar (S): Vi måste utreda mer kring busskort. Kanske kan ni få billigare busskort, precis som 

pensionärer. 

 

Publikfråga: Varför får vi ingen semesterersättning på sommaren som alla andra får? 

 

Publikfråga: Hur länge får man jobba med DV? 

Svar (S): Vi vill att man ska kunna ha DV även efter att man fyllt 65 år. Men även andra 

aktiveringsmöjligheter. 

 



Samordna olika resor, ledsagning till sjukhuset 

Publikfråga: Det finns en utredning som lämnats till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om 

färdtjänst och att samordna färdtjänst, sjukresor mm för att dra ner kostnaderna. Hur kommer detta 

att påverka s.k. särskilda transporter i Östersund? 

Svar (S): Spännande! Just nu kostar färdtjänst 30 kr/resa. 

 

Publikfråga: Varför måste man gå ensam till sjukhuset om man bor i gruppbostad? 

Svar (V): Om man kan själv – så får man göra själv. Om man behöver hjälp – så ska man få det. 

Förtydligande från frågeställaren: Jag har inte fått hjälp men vill ha hjälp. 

Svar (V): Det är en antagligen en bemanningsfråga. Om vi har en ökad grundbemanning så ska det 

finnas personal som kan hjälpa till med sådant. 

Förtydligande från Birgitta: Då fungerar det alltså inte som det ska. 

Buss till dans på Furuparken 

Publikfråga: Finns möjlighet för de som inte har färdtjänst men som vill åka på dans på Furuparken 

att ta sig dit, t.ex. att det hyrs en buss? 

Följdfråga: Kan man få färdtjänst för bara speciella tillfällen – t ex dans? 

Svar (S): Kanske stadsbussarna kan ha en extra linje som går från busstationen till Furuparken. 

(Stadsbussarna gör ju en extra tur vid ÖFK:s fotbollsmatcher) 

Frågan skickas också vidare till Pentti Lamberg, ordförande för Krokoms HIF Parasport som är 

arrangör för danserna. 

Nej till färdtjänst 

Publikfråga: Jag har haft färdtjänst men nu fått avslag, vad kan det bero på? 

Svar: Det kan bero på hur ditt läkarintyg är skrivet. 

 

Moderator Birgitta tackar för allas engagemang och förklarar att det inte finns tid för fler frågor. 

Birgitta tackar också panelen av politiker för att de tagit tig tid att komma till kvällens debatt. 

Kvällen avslutas med att FUB bjuder på fika. 

 

  

  

 


