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Svar från Sverigedemokraterna 

Ekonomi 

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

personer 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? 

Antalet arbetslösa som har en nedsatt arbetsförmåga är många. Var fjärde arbetslös i 

Sverige har en funktionsnedsättning. Ett vanligt reguljärt jobb är inte alltid ett 

alternativ för denna grupp som inte kan arbeta fullt ut. 

Sverigedemokraterna vill se över möjligheten att införa någon form av ”flexjobb” som 

är en anställningsform för den som har väsentligt och permanent nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Den som har nedsatt 

arbetsförmåga kan med ett flexjobb arbeta 100 procent av sin individuella förmåga 

och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar endast för den tid som 

flexjobbaren kan arbeta och staten tillskjuter pengar för resterande del av lönen så 

att arbetsgivaren inte ska behöva betala för mer tid än vad flexjobbaren kan bidra 

med. Flexjobb har funnits i Danmark sedan 1998 och har där fungerat mycket väl. 

Tanken med flexjobben är att man ska kunna arbeta efter sin individuella förmåga 

utan att det ska drabba arbetsgivaren, det är med andra ord en vinst för alla parter. 

Vi anser att regeringen bör se över möjligheterna för personer med nedsatt 

arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom att fortsätta arbeta, 

exempelvis enligt den danska modellen för flexjobb. 

Idag finns möjlighet att ansöka om ersättning för merkostnader fram till och med 

barnet fyller 19 år. Detta stöd kallas merkostnadsbidrag och betalas ut i de fall barnet 

endast behöver hjälp i form av åtgärder som föräldrarna själva kan ombesörja. Idag 

är systemet utformat så att ersättning för endast hjälpmedel betalas ut om kostnaden 

överstiger 16 020 kronor per år, medan familjer med barn som är i behov av både 

vård och hjälpmedel kan få ekonomiskt stöd redan vid en sammanlagd årlig kostnad 

på 8 010 kronor. 

Det borde vara en självklarhet att ekonomiskt utsatta familjer ska kunna erbjuda barn 

den hjälp som det behöver. Därför reduceras minimininivån på merkostnader som 

krävs för att beviljas ekonomiskt stöd så att samma regler gäller oavsett om barnet 

behöver hjälpmedel eller om barnet även är i behov av vård. Nuvarande system är 

ojämnt utformat och medel anslås för att eliminera den skillnad i kostnadsgräns för 

ersättning som idag finns.  

Det är obehagligt hur regeringen kan ge sig på de grupper i samhället som har 

svårast att hävda sig. Det finns andra områden som man först och främst där man 

ska begränsa kostnadsutvecklingen.  Nu har man tagit från assistansersättningen 

och lyft över till migration. Vi Sverigedemokrater anser att man ska göra precis 
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tvärtom. Faktum är vi satsar ytterligare 50 miljoner per år på den statliga 

assistansersättningen för personer med funktionsnedsättningar. 

Vi måste se till att vi hjälper de allra mest utsatta och svaga. Det här är en väldigt 

utsatt grupp som inte själv kan göra saker i livet och då måste vi finnas där för att 

hjälpa dem. 

Rättssäkerhet 

- Vad vill ditt parti göra för att behövande och företrädare ska uppleva 

attbedömning och beslut baseras på rättssäkerhet? 

Assistansersättningen ska vara lika i hela landet, det ska inte vara avgörande på 

vilken sida av kommungränsen du bor. Sverigedemokraterna ser med stor oro på att 

lagens ursprungliga intentioner vad gäller personlig assistans förefaller ha urgröpts 

genom de begränsande domar som har beslutats om i olika domstolar på de senaste 

åren. Dessa snäva tolkningar är oförenliga med det som var de ursprungliga 

intentionerna med LSS och med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning då det ofta leder till att människor inte har samma rätt och 

tillgång till samhället på lika villkor. 

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

ett överklagande? 

Ja, det är något vi gärna tittar närmare på. Vi har tillsatt en arbetsgrupp och detta är 

en av de frågor vi arbetar med. 

Privatisering 

- Hur ser ditt parti på att fortsätta upphandla LSS-verksamheter? 

- Att starta kommunala alternativ? 

Vi är positivt inställda till tydliga och högt ställda tillståndskrav för att få bedriva 

verksamhet inom välfärdens område. Det är därför oerhört synd att regeringen helt 

schabblat bort möjligheten att få till stånd en vettig lagstiftning för detta, trots att det 

egentligen skulle gå att uppnå konsensus i riksdagen för ett sådant krav, på grund av 

sin ovilja att förhandla med oppositionen. Regeringens förslag härvidlag träffar tyvärr 

helt fel, leder till ökad olikvärdighet, otydlighet och osäkerhet och kommer inte på 

något sätt medföra högre kvalitet i verksamheterna. 

Vi vill införa tydliga och välavvägda krav men dessa måste givetvis gälla lika för alla 

verksamheter – oavsett driftsform – vare sig det rör sig om en kommun, ett 

aktiebolag, en stiftelse, ett kooperativ eller en förening, samt dessutom gälla lika över 

hela riket. Om den enskilda kommunen är ansvarig kommer själva prövningen se 

drastiskt annorlunda ut i ”blåa” jämfört med ”röda” kommuner vilket inte är rimligt eller 

på något sätt rättvist. Prövningen ska istället ske av ansvarig statlig myndighet vilket 

borgar för ökad likvärdighet i hela riket. 

Vi är alltså för tydliga och skarpa tillståndskrav vad gäller ägar- och ledningsprövning, 

verksamhetsplan och ekonomisk plan, utökad tillsyn med betoning på oanmälda 

kontroller (till skillnad från idag då majoriteten av kontrollerna är föranmälda), en 
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tydlig ”sanktionstrappa” om brister uppdagas samt ett transparent och publikt 

omdömesregister där medborgarna enkelt kan hitta det alternativ - vare sig det är en 

skola, ett äldreboende eller en vårdcentral – med högst nöjdhet. 

Personalrekrytering 

- 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? 

Vi anser att statusen för dessa yrken måste höjas. Det innebär krav på utbildning. 

Den som får personlig assistans är sårbar och utlämnad och för att garantera 

patientsäkerheten anser vi att ett utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av 

personliga assistenter ska vara obligatoriskt. En brukare ska alltid känna sig trygg i 

att bli bemött av personal som i sin gärning har brukarens hälsa som det främsta 

målet. Sverigedemokraterna vill garantera patientsäkerheten och inte riskera att 

personer som är dömda för mord eller våldsbrott ges anställningar som personlig 

assistent. 

Samverkan 

- Vad vill ditt parti göra för att ytterligare utveckla samverkan med 

intresseorganisationer som berörs av LSS-lagstiftningen? 

Vi försöker hela tiden att ha ett bra samarbete med funktionshinderorganisationer 

men blir ofta exkluderade från deras debatter och föreläsningar vilket vi tycker är 

mycket tråkigt.  Vi budgeterar varje år en summa till funktionshinderorganisationer 

och i år ytterligare pengar. 

Personlig assistans 

- Hur ser ditt parti på möjligheten för företrädare/anhöriga att vara behjälpliga/ 

aktiva inom sin huvudmans assistans? 

Personer med ett assistansbehov som överstiger 20 timmar per vecka för 

grundläggande behov får hjälp med detta via Försäkringskassan medan personer 

vars behov inte överstiger 20 timmar per vecka får denna hjälp via kommunen. 

Kommunerna sätter då själv beloppet för timersättning. Detta leder inte sällan till att 

timersättningen är för låg och inte räcker till att anlita någon annan assistans än den 

kommunen erbjuder och således sätts valfriheten ur spel. Sverigedemokraterna 

menar att ersättningssystemet för kommunerna bör ses över så att det ser lika ut i 

hela landet och att det inte sätter valfriheten ur spel. Det är viktigt att det finns en 

valfrihet för brukare med assistansbehov så att de själva ska kunna välja vem de vill 

ha som personlig assistent. 

Om familjen så önskar och Försäkringskassans regler uppfylls ska man ha rätt 

att ha sin förälder som assistent, men det får inte innebära att man inte också 

ser de anhörigas behov av avlastning ibland. 
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- Hur ser ditt parti på att Socialnämnden tar beslut om ett lagstridigt tillägg i ett 

upphandlingsunderlag? 

Först och främst ska barn och ungdomar med funktionsnedsättning få det stöd de 

behöver i form av personlig assistans. Föräldrar till barn och ungdomar är de som 

ofta tvingas ta ett övermäktigt anhörigansvar när assistansen dras in. Det bästa 

anhörigstödet man kan ge föräldrar som är anhörigvårdare är att inte låta 

föräldraansvaret bli alltför långtgående vilket det ofta blir då man drar ned 

assistansen för barnen och ungdomarna. 

Vi anser att stöd och service ska erbjudas till anhörigvårdare och stödet till de 

anhöriga bör vara lika i hela landet. Föräldrar till funktionsnedsatta barn kan 

exempelvis behöva få avlastning och stöd ibland för att hålla i längden. 

Föräldraansvaret finns alltid där, precis som för alla barn, men det får inte leda till att 

man inte kan fortsätta att yrkesarbeta då det ofta kan leda till att familjen får en sämre 

ekonomi och därmed sämre förutsättningar. 

Särskolan 

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

undervisningen? 

Det är viktigt att alla elever får god undervisning, bra arbetsmiljö och det stöd som 

krävs. Vi vill satsa på elever med särskilda behov, vi vill även satsa på jourklass. 

Konkret satsning på elever med särskilda behov behövs i klassrummet - vi vill utöka 

antalet specialpedagoger och övrig personal i skolorna som vid behov kan hjälpa de 

eleverna. Vi vill även få in inslag i lärarutbildningen – så att fokus läggs även på 

lärdom om det som behövs i praktiken för elever med särskilda behov. Pedagogik 

och metodik gällande särskilda behov ska ingå i lärarutbildningen, dessutom har vi 

lagt förslag på att i mån av praktisk möjlighet ska studerande på lärarutbildningen 

göra praktik på särskola eller specialskola. Lärdom från lärarutbildningen ska 

självklart användas i praktiken i skolan. I lärarundervisningen vill vi att man tar hjälp 

av den erfarenhet speciallärare har. Andra satsningar vi har är förstatligande av 

skolan och satsning på mer personal i skolan, vilket ska lossgöra lärare så att de i 

undervisningen i högre grad ska kunna understödja elever pedagogiskt och 

metodologiskt. Avsikten med förslagen är att utbildningen ska vara så bra som möjligt 

och att utbildning ska kunna leda till arbete. En grundtanke med alla våra förslag på 

utbildningsområdet är att utbildning också ska anpassas till arbetsmarknaden och 

dess behov. Omvänt är det också viktigt att särskoleelever bereds möjligheter till 

kommande arbete. Vi verkar i vår politik för samverkan mellan samhälle, skola och 

näringsliv, det gäller även särskolan. 


