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  FUB LIDINGÖS  

 Politikerträff 2019 
 
FUB Lidingö inbjöd lokala politiker från alla partier till ett medlemsmöte möte den 17 september för att diskutera 
vikten av ett funktionshinderpolitiskt handlingsprogram. 
Mötet var givande och bra. 
 
Deltagande politiker var: 
 

 

Ann-Christin Tauberman, Marianne von 
Döbeln – SOCIALDEMOKRATERNA (S)  

Bertil Östberg – LIBERALERNA (L) 

 
Patrik Buddgård, Joakim Jarnryd – 
CENTERN (C) 

 

Birgitta Sköld – LIDINGÖPARTIET (LP) 

 

Peter Lönnqvist – MODERATERNA (M) 

 

Patrik Sandström, Jan Fjellander – MILJÖPARTIET (MP) 

 
Bo Brismar – KRISTDEMOKRATERNA (KD) 

 

Irene Borgenvik, Mathias Borenz – 
SVERIGEDEMOKRATERNA (SD) 

 

VÄNSTERPARTIET deltog ej. 

 

 

Mötet började med att alla hälsades välkomna av Anna Berglund, FUB Lidingö.  

 

Anna gick igenom vikten av att det finns ett funktionshinderpolitiskt handlingsprogram, med visioner, mål, 

aktiviteter, uppföljning och vilka prioriteringar man gör över tid. 

Detta för att alla olika nämnder och förvaltningar ska kunna jobba mot samma mål samtidigt. 

Med tanke på att Majoritetsprogrammet idag inte nämner något om de funktionsnedsatta anser vi att det är 

lätt att glömma bort den biten, vilket också speglas i Omsorg-och Socialnämndens inriktningsmål för de 

kommande åren. Där nämns inte heller arbetet med de funktionsnedsatta. 

Dock görs mycket inom området, men det kommuniceras inte tydligt och det finns en tydlig anvisning i 

Majoritetsprogrammet att mål, policydokument, planer osv kan ses över. 

 

Så många som 20% av befolkningen i Stockholmsregionen uppges ha en funktionsnedsättning som påverkar 

det dagliga livet enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsorapportering och statistik för Stockholmsregionen 

2016. Det betyder att de flesta av oss kommer att komma i kontakt med individer med funktionsnedsättning. 

Vem som helst kan drabbas, man själv eller någon anhörig eller vän. 

 

Flera kommuner har infört sådana handlingsprogram att arbeta efter med mätbara mål för uppföljning. 

Vi har FN direktiv, EU direktiv samt inhemska lagar att följa vad gäller de funktionsnedsatta. 
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Efter genomgången följde en diskussion med både FUB-medlemmar och politiker.. 

 

Sammanfattning av hur vi uppfattade diskussionen: 

 

LP: Man menar att majoritetsprogrammet tar upp det viktigaste aspekterna som gäller för alla 

t.ex utbildning av personal. 

Vi har en mycket engagerad personal. Vi jobbar t.ex. för en bättre hälsa för kommande år samt 

kommunikation och självständighet. Tvivla inte på vår ambition. 

Ögruppen behövde en omstrukturering efter flera års stagnation.  

Vid en förfrågan från FUB om man har vetenskaplig forskning på att centraliseringen kontra 

decentralisering är att föredra för intellektuellt funktionsnedsatta gavs inget klart svar. 

 

SD: Menar att vi alla måste hjälpa varandra, vilket också gäller allmänheten. 

 

KD: Man gör mycket redan nu. Tillgänglighetsrådet jobbar för de funktionshindrade. Remisser gås 

igenom ur tillgänglighetssynpunkt. Svar på dessa och annat som tas upp på rådet får 

kommunstyrelsen information om. 

 

C: Menar att detta gäller alla. Majoritetsprogrammet är viktigt. Mat, måltider och fritid är viktigt. 

 

M: Viktigt med perspektiv och på fokusgrupp. Det borde finnas ett program. 

 

FUB medlem 1: 

Ett program behövs. Annars blir det bara kortsiktiga beslut. Det måste framgå vad som finns för 

visioner och ideologier. Utan styrande dokument överlämnas till enskilda tjänstemän att bestämma. 

Normer bildas då av seder och bruk och lokala program. 

 

MP: Med perspektiv på det höga antalet funktionsnedsatta, ca 9000 personer på Lidingö, verkar ett 

allmänpolitiskt program  nödvändigt. Vad vill FUB göra konkret? 

 

FUB medlem 2: 

I gruppbostaden, personal och enhetschefer kommer och går. Utbildning viktig, men personalen 

stannar aldrig. Verksamhetsledare måste ta alla frågor till sin chef. Tjänstemän, vad vet de om 

vardagslivet för de funktionsnedsatta. Enskilda tjänstemäns godtycke sätter normerna. Var är 

ideologierna? Anhöriga sliter häcken av sig och måste tampas med personalen.  

  

M: Politiker är intresserade av hur det ser ut för olika grupper. Vi kan lära. Vad ska vi prioritera? 

 

LP: Ni är experter. Nämnden och jag besöker olika boenden. Tyvärr var personalomsättningen stor,  

men det har blivit stora förbättringar. Sjukfrånvaron är låg nu, 6.9%. Dagliga frågor är olika för 

olika individer. 

 

L:  Program kommer och går. Det finns en övertro på politiska program. Titta på vad som görs istället. 

Brister ska åtgärdas. 

 

MP:  Vi måste jobba framåt. Samverkan är viktigt. Hur fungerar daglig verksamhet. Vill ha input. 
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FUB medlem 1: 

Ekonomin för funktionsnedsatta är svag. Man har inte förvärvsarbete, inte tjänat in någon pension. 

Man har ingen möjlighet att flytta till något billigare. Hur många ligger under fattigdomsgränsen?  

Jag är trött på att försörja en vuxen dotter, som jag egentligen inte har något föräldraansvar för 

längre. Det är hyra, elräkning, färdtjänst. Det räcker inte utan det behövs alltid extra tilldelning från  

förälder. 

 

C: Det är väldigt viktigt med ett funktionshinderpolitiskt handlingsprogram. Då kan förvaltningar 

prioritera. Majoriteten bör tänka om. 

 

LP: Kan ej uttala mig om ekonomi. Bostäder behöver bytas ut eller uppgraderas vilket medför högre 

hyra. Vi behöver fler bostäder. Vi har program för det. 

 

KD: Ekonomin är jobbig. Vi behöver jobba för ett program. Tillgänglighetsrådet kommunicerar med 

kommunstyrelsen. Vi har t.ex. fått samverkansavtalet enligt LSS. 

 

FUB medlem 3: 

Till Birgitta: Det är rörigt och stökigt på stadshuset, många ur personalen är okända för mig. 

 

LP:  Till FUB medlem 3: 

Lokalerna är jättefina. En del har vi inte hunnit med. Det kommer att bli bra om ett par veckor. 

Hoppas du ska trivas. 

 

FUB (Anna): 

Sammantaget verkar alla nu överens om att det behövs ett funktionshinderspolitisk 

handlingsprogram. 

 

Hur går ni politiker vidare med ett sådant arbete? 

FUB Lidingö hjälper gärna till med input.  Tillgänglighetsrådet är också positivt och vill hjälpa till. 

 

LP: Kommunalrådsgruppen – S. Hauk kommer att ta tag i detta redan nästa vecka. 

 

C:  Det behövs ett långsiktigt program, att alla partier samverkar. 

 

 

Till slut enades man om att arbeta för ett funktionshinderspolitisk handlingsprogram vilket FUB Lidingö  

tycker är väldigt bra och kommer att följa upp.  

Alla partier frågar efter vad FUB vill konkret.  

 

Vid förfrågan om forumet är bra för den här typen av frågor ansåg de flesta att det är bra. 

Tillgänglighetsrådet är en viktig spelare.   

Debatter och öppna samtal är bra. 

Här är alla med, vi/dom känslan är inte bra. 

 

FUB Lidingö delade som avslutning ut ”LSS-skolan”, av RiksFUBs ordförande Harald Strand.  
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