Svar på frågor från FUB Falkenberg från
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna i Falkenberg delar visionen om Falkenberg som årets LSS-kommun
inom en inte för avlägsen framtid. Kanske till 2022 då vi förhoppningsvis regerat i
kommunen i fyra år?
Borgarna har suttit vid makten i 20 år och det finns en hel del som kräver förändring inom
kommunens omsorg.
Vi i S är mycket väl medvetna om den kritik från företrädare och organisationer som
framförts kring verksamheternas kvalitet, både i privat och kommunal regi, samt kritik
riktad mot bemötande i samband med biståndsbedömningar.
Vi är enade med S-Kongressens beslut att intentionerna bakom LSS ska gälla
Svar på frågorna:
1. Ekonomi
Den ekonomiska situationen som råder vid aktivitets- och sjukersättning är bekymmersam
när man förväntas leva på den hela sitt liv. Möjligheten att uppnå goda levnadsvillkor är
direkt kopplad till den personliga ekonomin.
Det finns för oss en princip om att alla som kan jobba ska jobba. Det är både för individens
egen skull och för samhällets bästa. Det gäller även personer med funktionsnedsättningar.
Vi vill undersöka möjligheten att höja aktivitetsersättningen så att de iallafall inte förlorar på
sin aktivitet. Det viktigaste är dock att få in fler i riktiga anställningar med hjälp av
lönebidrag, sociala företag och liknande. Det behöver inte ske på heltid utan det bästa är
säkert att börja successivt.

2. Rättssäkerhet
Som en rättighetslagstiftning är det mycket viktigt med dels rättssäkerhet för den enskilde
men också av förutsägbarhet.
Biståndsenhetens bemötande ska präglas av kunskap och förståelse.
Vi vill att fler beslut fattas av Kommunens tjänstemän och färre ansökningar avslås med
hänvisning till överklagan till högre instans.
När det gäller juridiskt stöd behöver det utredas ordentligt innan vi lovar något.
3. Privatisering
Vi går till val på att ta tillbaka en väsentlig del av gruppboendena och den dagliga
verksamheten samt att göra Kommunen till ett valbart alternativ inom personlig assistans.
Den verksamhet som även fortsättningsvis ska vara i annan regi ska ha krav på sig att ha
kollektivavtal och god personalkontinutitet.
4. Personalrekrytering

Kompetens inom aktuell funktionsnedsättning är nödvändig för att kunna utföra ett bra jobb
inom såväl personlig assistans som på gruppboenden.
Tid som behövs för inskolning och utbildning måste anpassas till den enskilde brukarens
problematik och behov.
Genom bra och rättvisa kollektivavtal eller minst kollektivavtalsliknande förhållanden ger
man personalen lust och möjlighet att stanna kvar. Detta ökar kontinuiteten som är en av
de viktigaste faktorerna för en kvalitativ omsorg.
Det ska vara schyssta arbetsvillkor och lönevillkor. Det ska råda en god arbetsmiljö och
det ska finnas möjlighet till fortbildning och kontinuerlig handledning.
Tillsammans bidrar detta till att statusen för yrket höjs.
5. Samverkan
Det är genom samarbete vi kan driva på en utveckling av omsorgen om personer med
utvecklingsstörning, autismproblematik och funktionsättning.
S i Falkenberg vill stärka den nuvarande samverkan med FUB och Autism &
Aspergerföreningen och kommer om vi vinner valet bjuda in till samverkansplanering för
att få till en samverkan som ligger i linje med LSS 15§ p.7.

6. Personlig assistans
I Socialnämnden har vi röstat emot upphandlingsunderlaget och drivit en omskrivning av
§29 från ”skall inte” till ”bör inte”.
Vi anser att ett förbud enligt §29 saknar stöd i lagstiftning samt bryter mot LSS 6§
om självbestämmande, integritet, delaktighet och medbestämmande.
Precis som Socialstyrelsens rapport kom fram till är det inte lämpligt med ett förbud.
Lämpligheten för en legal företrädare att även vara personlig assistent för sin huvudman
måste på ett rättssäkert sätt fattas individuellt.
Tjänstemännen följer det beslut som fattades av Socialnämnden. De borgerliga partierna +
SD drev igenom beslutet mot S yrkande.
7. Särskolan
Till att börja med så står vi fast vid att särskolan ska ligga nära stadskärnan med god
tillgång till de verksamheter som behövs för att ha en fullgod undervisning. Vi kommer inte
ge oss på den punkten oavsett vilket underlag som barn och utbildningsförvaltningen
presenterar för oss.
Resurserna till särskolan ska inte vara lägre än genomsnittet i svenska kommuner. Det
ska finnas tillräckliga resurser för att uppnå målen i särskolans styrdokument.
Särskolan behöver närma sig arbetsmarknaden tidigare än idag. Eleverna behöver precis
som grundskolans elever få prova på att vara på en arbetsplats. Med ett sådant tankesätt
kan vi också påverka såväl offentliga som privata arbetsgivare. Det kommer kräva en hel
del arbete men det kommer vara värt det.
Övrigt:
Det behövs en total förändring av politikens visioner på området. Vi socialdemokrater ser
inte LSS som enbart kostnader i ett excelark. Det handlar om att några av våra invånare
ska få de rättigheter till ett bra liv som de har rätt till enligt lag.
Detta måste ske i dialog med brukarorganisationerna och det är fullständigt nödvändigt att
vi har personal som har rimliga villkor och en lön det går att leva på. Vi i S är tydliga med

att vi ska ta tag i problemen med personalkontinuiteten som grundar sig i att oseriösa
privata utförare har för dåliga villkor vilket gör att personalen inte vill stanna i branschen.

