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Till Socialchefen i Jönköpings kommun
Socialnämnden i Jönköpings kommun

Vi i HSO Jönköpings kommun har idag fått kännedom om att Jönköpings kommun den 16:e
januari ska anlita Jonas Reinholdsson, VD för Kommunlex, för att genomföra en
utbildningsdag för handläggare inom funktionshinderomsorgen. Socialnämnden har också fått
erbjudande om att delta.
I november förra året avslöjades i TV-programmet Kalla Fakta hur Jonas Reinholdsson och
Kommunlex åker runt i Sveriges kommuner och utbildar handläggare och chefer i hur man
bäst argumenterar för att ge avslag på ansökningar om LSS-insatser. I programmet filmas
Reinholdsson med dold kamera när han på ett sätt som av många uppfattas som mycket
kränkande raljerar och skämtar om behov, önskningar och drömmar som personer med
funktionsnedsättningar kan ha. Han talar om gruppen LSS-användare med orden "En liten
grupp som äter mycket pengar" och anser att det är dags att LSS-handläggare "sätter ned
foten".
Det vi ser när vi tittar på Jonas Reinholdsson i Kalla Fakta är en person vars värderingar inte
är i överensstämmelse med det som står i LSS om självbestämmande, integritet och respekt
för den enskilde. Hans sätt att beskriva saker verkar vara långt ifrån dagens förhoppningsvis
etablerade synsätt där människor, oavsett funktionsförmåga, har rätt att bestämma över sitt liv
och sin egen kropp och därmed slippa vara beroende av andra personers godtycke. Därför
protesterar vi kraftigt mot Jönköpings kommuns beslut att anlita Jonas Reinholdsson och
Kommunlex som utbildare. Vi ser beslutet som en provokation mot oss i
funktionshinderrörelsen. Vi som arbetar för att alla människor ska få de insatser som behövs
för att leva ett gott liv och en rätt att, i samma utsträckning som alla andra, själva få styra sin
tillvaro.
Vi kräver därför att Jönköpings kommun omedelbart fattar ett beslut om att ställa in
utbildningsdagen den 16:e januari. Vi kräver också att de som fortsättningsvis anlitas som
utbildare i kommunen förmedlar de attityder och värderingar som finns beskrivna i FNs
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och kommunens eget
funktionshinderpolitiska program "Ett samhälle för alla".
HSO i Jönköpings kommun
Ordförande
Annette Bergström

Informationssekreterare/Ombudsman
Paulina Lallerman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HSO i Jönköpings kommun Telefon: 036 15 28 72
Pg:
662867-1
Barnarpsgatan 19
Org.nr: 82 60 01-4942
553 16 JÖNKÖPING
E-post: paulina.lallerman@hso.jonkopingslan.se

