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Partiernas svar på FUB Kungälvs frågor

Tack till de partier i kommunfullmäktige i Kungälv som har svarat på våra medlem-

mars frågor.  

När vi skickade över frågorna till partierna skrev vi också en bakgrund till varje fråga.  

Bakgrunden kunde innehålla fakta eller hur vi upplever det är att leva med en  

funktionsnedsättning i Kungälv. 

Vill du läsa vad vi skrev, gå in på www.fub.se/lokalt/fub-kungalv och titta under fliken 

”Snart val - FUB ställer frågor till Kungälvs politiker”. 

Läs svaren och bilda dig en egen uppfattning vad du tycker om partiernas svar.  

Vill du veta mer eller ställa frågor, gå in på partiernas hemsidor eller kontakta dem på 

annat sätt. Adresserna till alla partiers hemsidor hittar du här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Centerpartiet centerpartiet.se/lokal/vastra-gotaland-vastra/kungalv/startsida 

 Kristdemokraterna  kristdemokraterna.se/kungalv 

 Liberalerna kungalv.liberalerna.se 

 Miljöpartiet mp.se/kungalv 

 Moderaterna moderaterna.se/vastragotaland/kungalv 

 Socialdemokraterna  socialdemokraternakungalv.se 

 Sverigedemokraterna  kungalv.sd.se 

 Utvecklingspartiet utvecklingspartiet.se 

 Vänsterpartiet kungalv.vansterpartiet.se   

http://www.fub.se/lokalt/fub-kungalv
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

I varje byggprojekt så ska det planeras för tillräckligt antal LSS-
bostäder. Det är för vår del lika självklart som planeringen av 
förskoleplatser. T ex togs beslut på senaste mötet med sam-
hällsbyggnadsutskottet att låta en privat exploatör bygga LSS-
bostäder i den plan som heter Tega 2:5. 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Alla ska få kontaktperson och den skall man även få ha kvar 
om man flyttar till LSS-boende. Som vi ser idag är just match-
ningen av ”rätt” personer det största problemet liksom antalet 
personer som åtar sig uppdraget. 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Kan vi ge pensionärer fria resor så tycker vi det är självklart  
att även alla resor till och från daglig verksamhet skall vara 
kostnadsfria. 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Ja, så långt det är möjligt 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Wifi tlllhör allas vardag. 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Självklart skall alla känna trygghet i sitt eget hem. 

 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Tillräcklig bemanning med efterfrågad kompetens för just 
behovet för den specifika gruppbostaden är viktigt 
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

Det är viktigt att tillgodose behovet av LSS bostäder. Under 
denna mandatperiod har vi haft personer som tvingats bo i 
andra kommuner eftersom behovet inte funnits på hemma-
plan. Framför allt har behovet av barnboende inte ens existe-
rat. För oss Kristdemokrater är det viktigt att planera långsik-
tigt och att hela tiden följa upp hur behoven ser ut så att det 
finns ett boende i kommunen den dagen behovet uppstår. 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Vi förstår vikten av kontinuitet i alla kontakter. Frågan om 
kontaktperson som följer med även när man får en  
LSS bostad borde vara självklar. 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Ja, vi har lovat att inte genomföra några försämringar för  
våra brukare. 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Ja, eftersom alla människor är unika och olika behövs fler 
olika alternativ till daglig verksamhet. 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Ja, tillgång till Wifi borde finnas i alla kommunens  
verksamheter. 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Ja, det är viktigt med homogena grupper som fungerar 
tillsammans i en gruppbostad. 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Ja, eftersom detta arbete är extra känsligt och det måste  
fungera utifrån varje person. 
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

Vi vill tillgodose behovet och anser att ingen mot sin vilja ska 
behöva bo i en annan kommun 

 

 

 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Kontaktpersoner är viktiga. Det är dock viktigt att de verkligen 
fungerar som en bra medmänniska 

 

 

 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Ja det vill vi. Det är en del av kommunens åtagande 

 

 

 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Självklart ska sysselsättningen vara meningsfull för de som är 
där 

 

 

 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Ja. 

 

 

 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Alla har rätt att känna sig trygga där man bor och vistas 

 

 

 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Vi vill se till individens bästa och samtidigt ge personalen en 
bra arbetsmiljö 
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

JA, Socialdemokraterna kommer prioritera behovet av LSS 
bostäder. Här finns ingen tveksamhet. Det finns idag ett beslut 
om att minska antalet köpta platser utanför kommunen. Vi vill 
att våra medborgare skall få boende i Kungälvs kommun.  
Boenden kommer ske såväl i kommunal som privat regi är vår 
bedömning.  

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Socialdemokraterna tycker att kontaktperson är viktigt för att 
bryta en social isolering eller begränsning. Vinner Socialdemo-
kraterna valet kommer vi driva att även personer som har en 
LSS-lägenhet skall ha en kontaktperson.  

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Ja, det kommer inte på frågan att försämra för Kungälvs med-
borgare med funktionshinder. Tvärtom, vi anser att funktions-
hinderomsorgen skall förbättras. Därför säger vi nej till skatte-
sänkningar i Kungälv som bland annat M, C, KD, UP, och SD 
föreslår. Vi anser att pengarna behövs till vård och omsorg 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Ja! Daglig verksamhet behöver utvecklas och bli mer menings-
full. Varför skulle vi inte kunna göra som i Stenungssund, driva 
affär eller utöka samhällstjänster. Dessutom, alla som kan 
skall komma så nära den ordinarie arbetsmarknaden som 
möjligt. Socialdemokraterna är garanten för att Samhällskon-
traktet, där närmare 70 företag och föreningar samverkar för 
att bryta utanförskapet, detta vill vi utveckla, inte avveckla 
som kanske andra partier kan tänka.  

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Självklart.  
 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Ja, självklart.  

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Funktionshinderomsorgen kräver särskilt stor hänsyn på indi-
vidnivå. Socialdemokraterna accepterar inga besparingar eller 
försämringar för våra brukare, medborgare med funktions-
hinder, om sådant sker kommer det stoppas politiskt. Optime-
rad bemanning kan vara bra med heltid, valfrihet i schema etc 
men det krävs då en högre grundbemanning för att det ska 
fungera. Idag saknas ju folk inom omsorgen. Därför säger vi 
Socialdemokrater nej också till förslag om skattesänkning som 
bland annat M, C, KD, UP och SD vill se efter valet. Skatte-
pengarna behövs till ökad välfärden och mer personal, inte 
sänkta skatter – det gäller Kungälv också!  
Saker få ta den tid eller vändning som behövs, för att det skall 
bli så bra som möjligt för alla, men inga försämringar för med-
borgare med funktionshinder kommer politiskt accepteras.  
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

Självklart, detta är ju lagstadgat och det finns inga ursäkter att 
missgynna dessa behov. Tyvärr har nuvarande politiska led-
ning och även den tidigare inte prioriterat detta utan istället 
tagit ett antal viten för att inte inom lagstadgad tid ha ordnat 
med boende. Detta är inget annat än en prioriterings sak. 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

 De som önskar, men vi tror inte på att det bästa är en kon-
taktperson som är samhällsanställd som får ett uppdrag att 
vara kontaktperson. Det bör ske mer via ett socialt kontaktnät 
där man får känna sig fram till rätt person eller personer. Vik-
tigast är att personer i LSS boenden får många möjligheter att 
komma utanför boende och träffa andra och därmed minska 
risken för ”hospitalisering” som det finns stor risk för vid 
gruppboenden. 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Generell är vi emot fria resor och dagligverksamhet skall ses 
som ett arbete. Med det taxesystem som Västrafik har vid köp 
av fria kort så betalar ett fast pris trots att det inte nyttjas, 
vilket nuvarande majoriteten betalar miljoner kronor per år 
för pensionärskort, ungdomsfritids kort och skolkort pga. Att 
Västrafik inte kan tillhandahålla tjänsten att man betalar för 
nyttjandet är det som vi i politiken får jobba för, så blir det 
mer pengar över till annat. Färdtjänst är behovsprövat och 
faller under annan budget. 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

I de fall man kan utföra enklare arbetsuppgifter förslås tätare 
samarbete med Samhall som ibland har uppdrag som kan 
utföras även av personer som går under LSS. Det är enl. vår 
uppfattning högst individuellt vad som kan kallas för menings-
full sysselsättning, t.o.m. hos normalbegåvade personer kan 
det många gånger ifrågasättas vad som är meningsfullt. Ex. 
sitta dagar och nätter med datorspelande. 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Kan tolka frågan på flera sätt.  
- Med Wi-Fi kan det bli för mycket pillande på telefonen/ 
iPaden.  

- Om det saknas Wi-Fi på daglig verksamhet så är det en brist 
om lokalen hyrs/ägs av kommunen. Alla enheter skall ha Wi-Fi 
och är av politiken beslutat, brister det här skall man kontakta 
lokalansvarig i 1:a hand. Detta behov finns även för den per-
sonal som jobbar där för att kunna sköta sin administration.  

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? 
En ganska dålig fråga, vem vill INTE det? Generellt är grupp-
boenden dåliga för alla. Familjeliknande boende eller egen 
lägenhet mår alla bäst i, men samhället har många gånger valt 
gruppboenden för det blir kostnadseffektivt. Att inte blanda 
för olika funktionshinder är ju ganska självklart som professio-
nen skall klara att hantera. 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Allt är en kostnad som får tas allt eftersom ekonomin tillåter. 
Just nu är Kungälvs kommun så högt belånad och driftkostna-
den så alarmerande överskriden så man tvingas avyttra inven-
tarier för att kunna betala löner. Tyvärr så slår allt sådant mot 
de mest behövande. 

https://kungalv.sd.se/
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

Ja, det vill vi! Vi vill bygga fler LSS-bostäder, som ska drivas i 
kommunal regi. Kommunen ska behålla driften och ansvaret 
över verksamheten samt säkerställa kvaliteten på boendena. 

 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Självklart! Alla invånare i kommunen ska ha möjlighet till en 
tillvaro med full livskvalité. 

 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Absolut! Hänger enligt oss ihop med fråga 2, alla människor 
ska kunna ta sig till sin sysselsättning utan att bli ekonomiskt 
ruinerade. 

 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Självklart ska alla ha vettig sysselsättning. Du ska kunna  
arbete på riktigt oavsett dina förutsättningar. Det är inte  
värdigt att människor ska behöva känna sig ”förvarade” under 
arbetstid.  

 

 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Tillgång till internet är idag inget annat än självklart.  
Kommunen har ett bra nätverk som på dagtid. Ska göras  
tillgängligt för alla inom kommunens verksamhet. 

 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Vi vill skapa tryggare LSS-boenden. 

 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Vi jobbar även för att brukare (och personal på boendena)  
ska få ökat inflytande över sina LSS-boenden 
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Vill ditt parti tillgodose behovet av  
LSS-bostäder och i så fall hur? 

Utvecklingspartiet vill att vi ska ha boenden i egen kommun 
för alla behov. Ingen Kungälvsbo skall behöva placeras i en 
annan kommun om inte särskilda skäl finns. Vi kommer att 
arbeta för fler LSS-boenden i Kungälv. 

 

Vill ditt parti att alla som vill får  
kontaktperson? 

 

Man kan söka kontaktperson både enligt LSS och SoL. Kom-
munen är inne i en tid av sparande och effektivisering. I nulä-
get tror vi tyvärr inte att detta är möjligt att genomföra. De 
största LSS-insatserna i kommunen är daglig verksamhet och 
boenden, och vi tror att prioriteringen måste vara på dessa i 
första hand. Vi för gärna frågan om tillgång till kontaktperson 
upp till diskussion med övriga partier. 

Vill ditt parti behålla fria resor till och från 
daglig verksamhet? 

 

Ja, det vill vi. De som deltar i daglig verksamhet har en an-
strängd ekonomi, därför vill Utvecklingspartiet att de fria re-
sorna till och från daglig verksamhet behålls, och att habilite-
ringsersättningen ”flitpengen” ska höjas till det dubbla. 

Vill ditt parti tillgodose behovet av  
meningsfull sysselsättning för alla på daglig 
verksamhet 

Ja, Utvecklingspartiet kommer att arbeta för att det ska finnas 
riktiga arbetsuppgifter på daglig verksamhet. Alla har ett be-
hov av att få känna sig behövda. Vi kommer att arbeta för att 
skapa ett All-aktivitetshus för daglig verksamhet, utöver de 
DV-verksamheter som redan finns, där vi erbjuder meningsfull 
sysselsättning. Exempel på aktiviteter som kan ingå: sinnes-
rum, bordtennis, ateljé för skapande verksamhet, teater och 
slöjd. 

Tycker ditt parti att deltagarna på daglig  
verksamhet ska ha tillgång till Wifi? 

Om det finns tillgång till Wifi där deltagaren har sin dagliga 
verksamhet, så ska de kunna gå in på den. 

 

 

Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? Ja. Alla har rätt att känna sig trygga i sin bostad. 

 

Vill ditt parti att optimerad bemanning 
anpassas efter brukarnas behov? 

Optimerad bemanning är ett nytt arbetssätt i Kungälvs kom-
mun som innebär att personal ska kunna vikariera/fylla upp 
sin tid till heltid, genom att kunna växla mellan ett boende  
och en daglig verksamhet. Tanken är också att det ska vara till 
fördel för brukarna, genom att det kommer känd personal 
som de är trygga med. Det finns verksamheter där det kom-
mer att fungera bra, men det ska inte leda till någon försäm-
ring för våra brukare. Utvecklingspartiet kommer att bevaka 
att en uppföljning görs i de verksamheter där optimerad be-
manning införs, så vi får veta hur resultatet blir för brukare 
och personal. 

 
 


