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Välkommen på politikerträff i Ansgarskyrkan den 22 augusti kl 17-19.  

Vi ser fram emot att möta er politiker som accepterat vår inbjudan till diskussion och dialog med våra 

medlemmar. Vi tänker att ni här ska få lite information att förbereda er med tillsammans med några 

frågeställningar som vi tycker är viktiga och gärna vill höra vad ert parti står för i den frågan.  

Vår grupp av Funkisar omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, dvs 

LSS.  

Målet för LSS är att Funkisar ska kunna leva som alla andra och målen med LSS-insatser är att dessa ska: 

• Tillförsäkra den enskilde goda 
levnadsvillkor 

• Vara varaktiga och samordnade 

• Anpassas till mottagarens individuella 
behov 

• Utformas så att de är lätt tillgängliga för 
de som behöver insatser 

• Stärka förmågan att leva ett självständigt 
liv 

 

➢ Vilken är ditt partis ambitionsnivå i förhållande till LSS?  

Motivera och utveckla hur ni ser på er ambitionsnivå för Funkisar på Lidingö, kopplat till LSS mål.  

 
 

Lidingö har för första gången antagit ett Funktionshinderpolitiskt program som ska påverka alla 

kommunens verksamheter och under hösten 2022 kommer aktiviteter och resurser inför 2023 att 

fastställas för första gången.   

➢ Vilka konkreta aktiviteter relaterade till FHP kommer ni engagera er i och driva? 
➢ Hur kommer ni att driva samverkan mellan förvaltningar och nämnder inom ramen för 

FHP? 
 
Lite mer specifikt undrar vi också:

 

FUB Lidingö vill med dessa frågor uppmuntra till en utvecklande och inspirerande 
dialog med och mellan de partier som accepterat vår inbjudan. 

1

Uppfylla minimikrav enligt 
lagen till lägsta möjliga 

kostnad?

2

Bedriva verksamheter där 
lagstridiga nödlösningar 
inte längre förekommer?

3

Utveckla för att kunna bli bästa 
LSS-kommun i Sverige? 

Tidigare vinnare är: Lerum 2019, Jönköping 2018, 
Hudiksvall 2017 och Botkyrka 2016

Arbete

•Hur kan ni i ert parti 
bidra till att fler 
individanpassade 
arbeten skapas för 
Funkisen? 

Hälsa

•Avser ni att verka för 
att vårdcentraler på 
Lidingö specialiserar 
sig på Funkisar, och i 
så fall hur?

Fritid

•Hur kan ni verka för att 
Funkisar inte blir sittande 
ensamma långa tider i 
boendet utan erbjuds och 
får en meningsfull fritid?

Inom boende

•Hur kan ni verka för att 
tidspressen på 
personalen minskar så att 
mer tid till självhjälp ges 
till Funkisen?
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