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Politikerkväll   2014-06-11 
 

Lidingö FUB hade bjudit in lokala politiker från alla partier för att ställa frågor som är 
viktiga för våra medlemmar. Vi tyckte det blev en bra och informativ kväll. Inom 
flera områden uppskattade de politiska representanterna att vi framförda våra 
medlemmars behov och problem.  
Sammanfattningen var att alla medverkande var överens om att vi behöver träffas i 
denna form för att utbyta erfarenheter och för att politikerna ska få en förståelse för de 
behov som finns.  
 
Nedan följer en kort summering av vad vi uppfattade från varje parti.  
Närvarande politiker var:   
 
 Ann-Christin Tauberman – SOCIALDEMOKRATERNA  
 
 Christina Wahlström, Kent Ivarsson – CENTERN 
 
 Bengt Wikstad, Fredrik Kronberg, Anette Heilbrunn Saxby, Christer Åkerhielm 

- MODERATERNA 
 
 Thor-Björn Schiller – KRISTDEMOKRATERNA 
 
 Hedwig Karstenholm, Torsten Engevik – FOLKPARTIET LIBERALERNA 
 
 Arvid Molin, Thomas Bengtsson – MILJÖPARTIET DE GRÖNA 
 
 Lillebil Stuart - LIDINGÖPARTIET 
          

1 Boende - Vilka visioner har ditt parti för boende och mångfald 
i boende för gruppen inom LSS? 

 
Självständigt boende är bra.  

 
 Det planeras 2 boenden till våren 2015, men det ger inga nya platser. Vi anser 

att LSS ska följas till punkt och pricka. Man bör ser över avgift- och 
hyresförhållanden. Vi anser att det inte ska vara hyra utan avgift och den får inte 
vara högre än självkostnaden. Det ska finnas tillräckliga medel kvar för de 
boende med hjälp av förbehållsbeloppet.  

 
 Byggandet kan styras mha detaljplanerna.  
 
 Boendeformerna ska utgå från behovet.  
 
 Hyresrätter blir dyra.  
 
 Vi vill stärka samrådet. Anser att LSS är ett minimum. Anser att integration ska 

gå mot att inkludera. Vill ha kommunalt bostadsbestånd.  
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 Alla är olika och har olika behov. Vi ska vara aktiva via Lidingöhem.  
 

2 Fritid – Vad är ditt partis syn på att skapa en meningsfull fritid, 
såväl individuellt som i grupp? 

 
Vill satsa på ledsagarservice och på föreningslivet.   

 
 Centern jobbar för att nyttja Bengt på Fritidskontoret. Det ska vara mer 

uppsökande verksamhet och mer samarbete inom OSS.  
 
 Bra att vi får höra dessa behov.  
 
 Vi ska inte spara med osthyveleffekt här. Vi ska inkludera i och samarbeta med 

befintlig frivilligverksamhet, exempelvis med Scouterna.  
 
   
 
 Vi lyssnar på era behov. Här finns klart mycket kvar att göra.  
 
 Det här är bekymmersamt. Bra att höra om dessa behov.  
          

3 Primärvård – Hur ser ditt parti på hur våra behov av 
primärvård ska kunna säkerställas? Är du beredd att arbeta för 
specialisering och samverkan över kommungränserna? 

 
   
 

KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) har lagt detta på hyllan för 
närvarande.  

 
  Vi måste få kommunalt huvudmannaskap för primärvården.   
 
   
 
  Vill ha kommunalt huvudmannaskap. Viktigt att alla kan få välja. Det finns en 

socialjour som är gemensam för alla Norrorrtskommuner. Skulle kunna fungera 
på liknande sätt.  

 
  Vill skapa och driva valfrihet.  
 
  Ser detta som ett stort bekymmer. Kan vara mycket besvärligt att få till.  
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4 Arbete & Daglig Verksamhet – Hur tänker ditt 
parti bidra till att arbetsmöjligheterna för vår grupp utvecklas så 
att de erbjuds givande arbetsuppgifter? 

 
   
 

Ändring av arbetstiderna är en del för att möta upp framtidens behov.  
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
 

Samtliga partier framstod som ense om att det är svårt att hitta meningsfulla 
arbetsuppgifter. Viktigt att profilera Ö-Gruppen och andra arbeten och 
verksamheter. Öppenhet till att för gruppen kunna ändra arbetstiderna är en del 
för att möta upp framtidens behov” 

 


