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FUB Kungälvs frågor inför valet 2018 

 

Från våra medlemmar har kommit frågor som de vill att vi ska ställa till politikerna i  

kommunfullmäktige. Svaren ska publiceras på vår hemsida och ett urval av svaren kommer 

att tas med i nästa nummer av FUB-Rapport. Vi har ställt samman åtta frågor som vi är 

mycket tacksamma om ditt parti svarar på. Ditt svar önskar vi senast den 7 juli. Som igen-

känning när vi publicerar svaren kommer vi att använda oss av ditt partis logga. 

Som inledning till varje fråga har vi skrivit en bakgrund som kan innehålla fakta eller hur vi 

upplever det är att leva med en funktionsnedsättning i Kungälv. Speciellt vill vi betona att vi 

skulle önska att frågor som rör funktionsnedsättning blir en universell fråga och inte bara en 

fråga för Trygghet och Stöd. Ett sådant exempel är bostäder där Samhällsbyggnad spelar en 

viktig roll. 

Om inte hela svaret kan återges i tidningen, kommer vi att korta ner ditt svar. Hela svaret 

kommer att finnas på vår hemsida.   
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Funktionshinderbanan kommer till Göteborg i slutet av september. Läs mer på www.funktionshinderbanan.se/ 

Bostad 

Varje kommun har ett ansvar för att planera för bostadsförsörjningen enligt lag om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. Detta gäller även LSS-bostäder. 

För att ha rätt till en LSS-insats, till exempel i form av boende, ska individen lämna en ansökan. Denna 

ska behandlas skyndsamt och verkställas inom skälig tid. Om ett beslut inte verkställs inom tre må-

nader ska kommunen rapportera till IVO. Om den enskilde fått vänta oskäligt länge på att ett beslut 

ska verkställas, kan IVO ansöka om utdömande av sanktionsavgift hos förvaltningsrätten.  

Kungälvs kommun redovisade för fjärde kvartalet 2017 elva ej verkställda beslut avseende bostad för 

vuxna. I protokoll från sociala utskottets möte den 20 november 2017 redovisas att det står 17 per-

soner i kö och att kommunen köper 19 platser av andra aktörer. Eftersom det är så många olika siff-

ror, kan inte vi bedöma hur många som behöver bostad idag. Vad vi vet är att det är ytterligare fler 

personer som inom en snar framtid kommer att behöva LSS-bostad.  

Att Kungälvs kommun inte planerar för LSS-bostäder är inget nytt, trots att de flesta som behöver 

LSS-bostäder har bott i kommunen i hela sitt liv. Det har varit långa väntetider för många av våra 

medlemmar och i flera fall har även utdömts vite.  

I början av nästa år kommer Jungfrun i Vena att vara klar och där kommer att bo sex personer. Sedan 

planeras för ett äldreboende för fyra personer. 

  



 
 
 

 
2018-06-05 3 

I inledningen till detta frågeformulär skrev vi att vi önskar att frågor som rör funktionsnedsättning blir 

en universell fråga i Kungälvs kommun. Just när det gäller bostäder upplever vi att detta är en absolut 

nödvändighet. Här måste Trygghet och Stöd samt Samhällsbyggnad samarbeta. I detta samarbete  

är det viktigt att den kunskap som Trygghet och Stöd har om LSS-bostäder tas på största allvar.  

Läs gärna ”Om specialpedagogisk arkitektur” på Bo Hejlkskov Elvéns blogg. Vi vill också tipsa om 

Funktionshinderbanan, som är ett samarbete mellan Bo Hejlskov Elvén och Emrahus.  

Den lilla gruppens princip 

Det finns anledning att påminna om ”den lilla gruppens princip” som användes i argumentationen 

om vårdhemmens avveckling. Ju större en grupp är desto mer sjunker kvaliteten på relationerna 

medlemmarna emellan. Agerandet mellan 3-4 personer i en grupp präglas mer av känslor och hänsyn 

till varandra än i en grupp på 6-8. Detta gäller för vuxna människor i allmänhet. Det finns nog ingen 

som tror att personer med autism skulle klara av relationerna i en stor grupp bättre än människor 

utan en funktionsnedsättning 

Personalens kompetens 

Vi har tagit den här texten från sammanfattningen i ”500 röster” då vi tycker att den till stora delar 

gäller även i Kungälv. 

 

”En viktig grundförutsättning för all verksamhet enligt LSS är kompetent personal, som har god kun-

skap om LSS och sitt uppdrag att ge stöd och service till personer som omfattas av lagen. Här ser vi 

att mycket behöver göras. Det handlar om förbättrad grundutbildning, kontinuerlig kompetens-

utveckling, enhetliga yrkestitlar för baspersonal, möjlighet till heltidsanställning och rätt till  

professionell handledning. Faktorer som, om de också syns i lönekuvertet, kan leda till minskad  

personalomsättning. Då uppnås en större kontinuitet, som i sin tur kan medföra att kvaliteten i  

verksamheterna höjs.  

 

Läs mer om boende för barn och boende för vuxna i ”500 röster” på sid 71-89 

  

Fråga 

  Vill ditt parti tillgodose behovet av LSS-bostäder  

  och i så fall hur? 
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Kontaktperson 

I LSS finns insatsen Kontaktperson. Egentligen handlar det om en fritidskompis – en medmänniska 

som hjälper till så att personer med utvecklingsstörning kan komma ut i samhället och göra det som 

de själva vill. Det kan vara att gå på Konserthuset, att gå på Frölundamatcher, att få se den film man 

själv vill se och inte den som grannarna har valt.  

I lagen finns inget inskrivet om att man inte får ha kontaktperson om man bor i en LSS-lägenhet, har 

daglig verksamhet eller är på kortis, men det är så som kommunen nu tolkar lagen och menar att 

man inte är socialt isolerad. Vilka andra människor gör bara aktiviteter tillsammans med grannarna 

eller arbetskamraterna? 

I dag får man inte behålla sin kontaktperson om man flyttar till en LSS-lägenhet.  

Det finns kommuner, t ex i Jämtland, där man har förstått hur viktig denna insats är och att den 

dessutom är ekonomiskt fördelaktig. En kontaktperson får en omkostnadsdel och en arvodesdel. I 

normalfallet rör det sig om cirka 17.000,- kronor per år. Det finns bara ett problem och det är att 

kommunen inte har kontroll på att kontaktpersonerna gör det de ska och att kommunen inte ger 

något stöd till kontaktpersonerna.  

Läs mer om kontaktperson i ”500 röster” på sid 47-51. 

 

 

  

Fråga 

   Vill ditt parti att alla som vill får en kontaktperson? 
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Fria resor till och från daglig verksamhet 

Sedan 2016 har våra medlemmar, som är i behov av resa mellan hemmet och daglig verksamhet, inte 

behövt betala för resorna, eftersom resorna har utförts av Transportgruppen i kommunen.  

Nu finns det förslag om att resorna återigen ska avgiftsbeläggas. Beslut ska fattas av politikerna an-

tingen i juni eller i augusti om förslaget ska gå igenom. 

Vi ber er då tänka på att de personer som åker mellan hemmet och daglig verksamhet är de som har 

de största behoven. I ett boende kan det vara så att några tar sig till jobbet själva genom att ta bus-

sen, cykla eller gå. Andra i samma boende, som inte klarar att själva ta sig till jobbet, ska nu återigen 

betala en månadsavgift för ett månadskort som bara går att använda för resor till och från jobbet. 

Kostnaden motsvarar cirka 25 % av den disponibla inkomsten efter hyra och mat. Kommunen beräk-

nas få in knappt 500.000,- kronor per år.  

I den utredning som gjorts inför beslutet sägs att kommunen inte kan gynna någon grupp för det 

skulle strida mot likställighetsprincipen. Det är inte första gången vi hör detta argument. Vi undrar 

därför varför inte samma ställningstagande gäller vid andra fria resor inom kommunen. Vi kommer 

nu att skicka en skrivelse till kommunjuristen med en fråga varför fria resor till och från daglig verk-

samhet strider på likställighetsprincipen när inte fria resor för ålderspensionärer gör det.   

 

 

 

  

Fråga 

  Vill ditt parti behålla fria resor till och från daglig verksamhet? 
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Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet fanns med redan i den tidigare Omsorgslagen. Då gällde den bara personer med 

utvecklingsstörning, men i LSS har även personer med autism eller autismliknande tillstånd rätt till 

daglig verksamhet. Det innebär att antalet personer som har insatsen har ökat kraftigt och är idag 

den största insatsen. 

Daglig verksamhet ska vara en meningsfull sysselsättning för alla. Det är det inte idag. För personer 

med måttlig eller grav utvecklingsstörning handlar det mest om förvaring. På några enheter är  

promenader dagens stora händelse. På andra enheter finns inte ens promenader.  

I skriften ”500 röster” har Riksförbundet tagit upp flera områden där daglig verksamhet måste bli 

bättre för att kunna kallas för en meningsfull sysselsättning. Vi här i Kungälv håller med på alla  

punkter. En första åtgärd kan vara att införa digital delaktighet, möjliggöra det livslånga lärandet, 

införa interkommunalt samarbete (och här är det bråttom), anställa andra kompetenser än stöd-

personal och äntligen bygga anpassade lokaler för verksamheten. 

Läs mer om daglig verksamhet i ”500 röster” på sid 91-113.  

 

 

 

  

Fråga 

 Vill ditt parti tillgodose behovet av meningsfull sysselsättning för 

alla på daglig verksamhet? 

 

 Tycker ditt parti att deltagarna på daglig verksamhet ska ha  

tillgång till Wifi? 
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Mitt hem är min borg 

Personer som har rätt till LSS-bostad har olika förutsättningar. Det kan vara en person med lindrig 

utvecklingsstörning och missbruksproblem. Det kan vara en person med grav utvecklingsstörning och 

autism. Att låta dessa personer bo grannar i en gruppbostad där man lever tätt inpå varandra är inte 

rätt för någon av dem. Tänk den oro som en person som inte har ett talat språk, som inte kan tolka 

de sociala koderna och som har andra kognitiva funktionsnedsättningar känner när det blir högljutt i 

gruppbostaden. FUB accepterar inte att man blandar personer med så olika behov. Våra medlemmar 

måste känna sig trygga när de är inom hemmets fyra väggar. 

För att lösa bemanningsproblem i kommunen, har införts ett system kallat optimerad bemanning. 

Det innebär att personal på daglig verksamhet ska jobba i boendena eller vice versa. För dem som 

bor i en LSS-bostad, kan det innebära att man träffar samma personal hemma som på jobbet. Det 

fungerar för en del, men inte för alla. Vi vet mycket om autism idag. Bland annat vet vi att många 

människor med autism lever efter strikta rutiner och ritualer, många gånger svåra för andra männi-

skor att förstå. Om rutinen bryts kan personen med autism bli förtvivlad eller få ett raseriutbrott. Vi 

vet också att många personer med autism behöver kontinuitet och det får man inte om personal-

omsättningen är för stor. Allt detta får också effekt på den personalinsats som behövs. FUB vill därför 

kommunen tar hänsyn till dem som bor i en LSS-bostad eller är deltagare på daglig verksamhet och 

enbart inför optimerad bemanning på de enheter där deltagarna klarar av det.  

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 

   Vill ditt parti skapa trygga LSS-boenden? 

 

   Vill ditt parti att optimerad bemanning anpassas efter  

  brukarnas behov? 
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 FUB:s mål 

Vad innebär ett samhälle som är tillgängligt för alla och där  

varje människa har inflytande över sitt liv? 

 Där är människor med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar fullt delaktiga i 

samhället och jämlika med andra, i enlighet med FN:s konvention om funktionshindrades 

rättigheter och svensk lagstiftning. 

 Där utsätts ingen för övergrepp och diskriminering. Lagar som skyddar och tillvaratar den 

enskildes rätt följs. 

 Där ges handikappanpassning och annat stöd så att miljön kring den enskilde utformas ut-

ifrån egna önskemål och personliga behov. FUB accepterar inga standardlösningar. 

 Där är information och kommunikation utformad så att alla kan förstå och göra sig förstådda. 

 Där omfattar vårt mål om ett samhälle för alla hela vår värld. 

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning och fler-

funktionsnedsättningar ska ges: 

 Ekonomiskt stöd som han eller hon behöver enligt principen om inga merkostnader på 

grund av funktionsnedsättning. 

 Omvårdnad, information, råd och annan service som han eller hon vill ha och behöver. 

 Habilitering efter egna önskemål och behov. 

 Utbildning efter egna önskemål och förutsättningar. 

 Fullvärdig bostad samt utvecklande arbete eller daglig verksamhet som anpassas efter egna 

önskemål, behov och förutsättningar. 

 Fritid genom att kunna delta i kulturella och andra aktiviteter efter eget val. 

 Hjälpmedel, såväl begåvningsstödjande som andra hjälpmedel, som han eller hon behöver. 

Anhöriga till personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar ska ges råd, 

stöd och information. Föräldrar till barn och ungdomar ska ges ekonomiskt stöd som de vill ha 

och behöver enligt principen om inga merkostnader på grund av funktionsnedsättning. 

Personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning ska ha adekvat grundutbildning 

och god kompetens om funktionshinder samt ges kontinuerlig vidareutbildning. 

Ansvariga myndigheter och andra som beslutar i samhället ska ges god kunskap om livsvill-

koren för personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättningar samt om de lagar 

som garanterar rätten till ett liv som andra. 

 


