
Svar till FUB enkätfrågor 2018 
 
1. Ekonomi 
Vi stärker välfärden generellt. Vi har höjt habiliteringsersättningen. Vi vill ha 
en lagstiftning om att habiliteringsersättningen ska vara generell för alla 
kommuner. 
 
2. Rättssäkerhet 
Vi har drivit frågan om att det ska finnas statligt juridiskt stöd när det gäller 
dessa frågor. 
 
3. Privatisering 
Vänsterpartiet vill ha all LSS-verksamhet i kommunal regi. Då kan man 
hålla en kontinuitet i verksamheten och ha bättre kontroll och styrning för 
verksamhetens och personalens bästa. Vi kan dock tänka oss 
personalkooperativ, ekonomiska föreningar och stiftelser som inte drivs av 
vinstintressen. Skattepengarna ska stanna i den verksamhet som pengarna 
var avsedda för. Under mandatperioden vill vi starta minst ett kommunalt 
alternativ. 
Vi vill även att staten ska vara huvudman så det blir likvärdigt över hela 
landet. 
 
4. Personalrekrytering 
Verksamhet i kommunal regi gör att det blir lättare att styra över 
personalpolitiken, styra över personalens utbildning och 
kompetensutveckling. Statushöjning får man genom goda 
anställningsvillkor, rimliga löner och tillräckligt många och utbildade 
arbetskamrater. 
 
5. Samverkan 
Det är rimligt att FUB är remissinstans i all ärenden som berör deras 
medlemmar. 
 
6. Personlig assistans 
Vi anser inte att det ska vara förbjudet men i vissa fall kan det vara 
olämpligt. 
 
7. Särskolan 
Vi vill skjuta till medel för att höja kvaliteten i undervisningen. Mer personal 
och ökade resurser för att skapa bättre förutsättningar för elevernas 



framtida utveckling och deltagande i samhället. 
 
8. Övriga frågor, för att öka chansen att Falkenbergs kommun 
nomineras till ”Bästa LSS-kommun” 
Det är Vänsterpartiet som drivit på i frågan om att öka dagersättningen 
inom daglig verksamhet - vi fortsätter att jobba med det. Vi fick genom ett 
förslag om att gåvor till folk som varit anställda inom kommunen under viss 
tid också ska gälla dem som arbetar inom daglig verksamhet. Vi tänker att, 
visa erkänsla på olika sätt stärker känslan av deltagande och samhörighet 
med övriga samhället. 


