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     Falkenberg 2018-07-12 

 

Frågor till samtliga politiska partier i Falkenbergs kommun  

inför valet 2018 

 

Riksförbundet FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) utser 

varje år ”Bästa LSS-kommun” efter nominering från den lokala FUB-föreningen. 

Tänk om FUB i Falkenberg skulle kunna nominera Falkenbergs Kommun till denna 

utmärkelse! 

Inför valet har FUB valt ut några viktiga frågor som vi vill att partierna svarar på. 

Svaren kommer FUB att sprida till sina medlemmar och i olika forum. 

Frågorna/pusselbitarna handlar om: 

Den ekonomiska situationen, rättssäkerhet, privatiseringar, personalrekrytering, samver-

kan, personlig assistans, särskolan och övrigt där det är fritt att beskriva vad man kan 

tänka sig vilja göra för att nomineras till ”Bästa LSS-kommun”. 
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1. Ekonomi : 

I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” beskrevs den svåra ekonomiska situationen för per-

soner 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? 

 

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? 

 

- Hur ser ditt parti på möjligheten att införa rätt till juridiskt stöd i samband med 

ett överklagande? 

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. 
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”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? 

 

- Att starta kommunala alternativ? 

 

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? 

 

- Vad kan man göra för att höja yrkets status? 

 

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 funk-

tionshinder”.  

 

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 intresse-

organisationer som berörs av LSS-lagstiftningen? 
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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 behjälp-

liga/aktiva inom sin huvudmans assistans? 

 

- Hur ser ditt parti på att Socialnämnden tar beslut om ett lagstridigt tillägg i ett 

upphandlingsunderlag? 

 

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 arbets-

livet 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? 

 

- Vill ditt parti skjuta till ekonomiska medel till särskolan för att höja kvalitén i 

undervisningen? 
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8. Övriga frågor, som ditt parti vill lägga till för att öka chansen att Falkenbergs Kommun 

nomineras till ”Bästa LSS-kommun”? 

 

Vi önskar skriftligt svar senast den 20 augusti 2018 till Monica Carlsson, via mail 

monica.c47@telia.com 

 

 

Med vänlig hälsning 

FALKENBERGSORTENS FUB 

Karin Borgström 

Ordförande 
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