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      Politikerträff inför valet 2022 

 
FUB Lidingö bjöd in våra lokala politiker från alla partier för att ställa frågor som är viktiga för våra 

medlemmar. Mötet var i Ansgarskyrkan den 22 augusti. 

Vi tyckte det blev en bra och informativ kväll där vi de politiska representanterna fick möjlighet att 

framföra sina budskap inom olika områden som är viktigt för våra medlemmars.  

 

Nedan följer en kort summering av vad vi uppfattade från varje parti.  

 

Varje parti utsåg en representant att svara på våra frågor: 

MP: Patrik Sjöström 

M:   Peter Lönnqvist 

LP:  Birgitta Sköld 

KD: Bo Brismar 

C:    Patrik Buddgård 

S:    Marianne von Döbeln 

SD: Irene Borgenvik 

L:    Bertil Östberg 

V:   Marika Lundin 

 

Träffen började med en kort inledning av Anna som påvisade betydelsen av intentionerna och 

målsättningen med den lag som Funkisarna omfattas av och infördes på 90-talet, Lag (1993:387)  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, dvs LSS. 

 

Då många inom vår grupp erfar att lagen successivt har urholkats genom åren handlade 

vår första fråga om vilken ambitionsnivå respektive parti sade sig ha i förhållande till 

LSS. 
 

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.) 

 

MP:  LSS-lagen bör förtydligas Det ska vara god tillgänglighet och motverka diskriminering. 

         Vi vill sträva efter goda levnadsvillkor. Det ska vara rimligt och bra och enligt lagen, dvs nivå 2. 

 

M:   Att vara bäst är en definitionsfråga. Man måste följa lagen dvs nivå 2, men sikta högt.     

        Statlig nivå på assistansersättningen. 

 

LP:  Viktigt med samarbete och samordnat ansvar mellan förvaltningarna som följer med FHPs  

        Funktionshinderspolitiska Programmet) ramverk. Vi ska nå nivå 2 och sträva efter nivå 3. Man kan    

        dock inte alltid var bäst. 

 

KD: Vi vill ha en hög allmän nivå. Målet är att vara bäst dvs, nivå 3. Viktigt med samverkan mellan 

       förvaltningar och nämnder (t.ex skola, utbildning, fastighet osv). Att tillgodose enskildas behov är ett 

       måste. 

 

C:   Vi ska vara en föregångskommun dvs nivå 3.  Nödlösningar ska bort. Utbildning inom alla  

       förvaltningar är ett måste. 

 

S:    Vi måste börja med lagens ursprungliga intentioner. Att tillgodose individens behov är ett måste, 

        Det borde finnas ekonomiskt utrymme för detta i kommunen. 
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SD: Lidingö är föredömligt bra. (Inlägg från Anna: Alla kanske inte tycker så) Gruppboendena ska bli bäst.  

       Man ser individen, ska ha mer tid och kunna stimulera individen dvs nivå 3. Personal ska utbildas i  

       LSS 

 

L:    Vi ska ha en hög ambitionsnivå, men då det finns stora brister har vi lång väg att gå för att nå målet,  

        som är nivå 3. FHP är ett bra dokument och kan ge konkreta handlingsplaner. Viktigt att FHP följs  

        upp. 

 

V:   Det är viktigt att man individanpassar och att alla har det så bra som möjligt. En rik kommun som kan 

       ha hög standard, dvs nivå 3. 

 

 

Nästa punkt på agendan gällde FHP (Funktionshinderspolitiska Programmet) som 

antagits på Lidingö. 

 

➢ Vilka konkreta aktiviteter relaterade till FHP kommer ni engagera er i och driva. 

➢ Hur kommer ni driva samverkan mellan förvaltningar och nämnder inom ramen för FHP. 

 

 

MP:  FHP en framgång. Ska genomföras av sakkunniga tillsammans inom alla områden (boende, socialt, 

          arbete hälsa och fritid). Det ska vara rimligt och måttligt och kunna påvisa god levnadsnivå. Det går  

         att göra mera än idag. Viktigt att lyfta frågor till nämnden. 

 

M:   Uppföljning av FHP är viktigast. Samarbete över förvaltningsgränser, samlad kunskap. Alla områden 

        är viktiga (boende, arbete hälsa och fritid) är viktiga. Att jobba för praktik och arbetsplatser.  

 

LP:  FHP är otroligt viktig och ligger på stadsdirektörsnivå. En samordningsgrupp kommer till nämnden i  

        oktober. Beslut ska tas i december. Vi vill ta ett helhetsgrepp, Fritiden viktig. 5 stödpedagoger har 

        anställs. 

 

KD: Återkommer till aktiviteter vid nästa frågeställning. Samverkan och dialoger mellan förvaltningar och  

        nämnder är oerhört viktig. I TR (Tillgänglighetsrådet) återkopplas FHP, och aktuella punkter tas upp. 

       (Inlägg från Anna: hur vill ni utveckla dialog med de som är berörda?) De berörda har ett eget ansvar 

       att göra sin röst hörd. 

 

C:   FHP är bra. Viktigt att den speciella rättighetslagen (LSS) tydliggörs. Det ska bevakas. Kunskap om  

       LSS ger grund för ett bra samarbete 

 

S:    Hitta rutiner för samarbete mellan förvaltningar i enlighet med FHP. Identifiera i vilka frågor  

       samarbete behövs. Upprätta och följa handlingsprogram. Kunskapslyft på alla nivåer så rätt beslut tas.  

       Brist på bostäder. Det behövs NU. 

 

SD: Bostäder viktiga, anpassade efter individens behov och vilja. Sociala kontakter i boendena viktiga. 

 

L:    Att komma överens på förvaltningsnivå innebär stora utmaningar. Det måste lösas. Gruppbostäder är  

       den stora frågan som har prio 1. 

 

V:   Samarbete är det viktiga. 

 

 

Mer specifikt undrar vi hur ni ser på våra fyra huvudinriktningar, Arbete, Hälsa, Fritid 

och Boende. 

 

Hur kan ert parti bidra till att fler individanpassade arbeten skapas för Funkisen 
 

MP:  Bevara och utveckla Ögruppen. Stärka samarbetet med näringslivet. Ska verksamheten utsättas för  
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         konkurrens ska den vara social och inte ekonomisk. 

 

M:   Nära kontakt företag och organisationer. På Lidingö har vi Beta-IPS, som är individanpassat 

         och stöttar funktionsnedsatta i sökandet efter arbete, praktik, studier eller annat socialt  

         sammanhang. 

 

LP:  Ett gott samarbete med näringslivet finns och är viktigt. Även samarbete med arbetsförmedlingen. 

 

KD: Satsa på särskolan och underlätta för övergången till arbetslivet. Bättre coaching för Funkisar.  

        AMI inom arbetsförmedlingen var tidigare en viktig instans för att hjälpa funktionsnedsatta till arbete.  

   Idag förekommer ingen sådan verksamhet.     

 

C:   Utveckla Ögruppen mer, med nya arbetsuppgifter. Den ska inte centraliseras. Öka synligheten mer och 

       flytta Ö-gruppens butik till en synligare plats. 

 

S:    Börja i särskolan. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att stötta Funkisar i jobbsökning och ska 

        samverka, vilket inte fungerar idag. Funkisar är ej synliga i samhället idag. Det behövs rätt resurser till 

        rätt stöd till individuella lösningar. 

 

SD: Samarbete med näringslivet. Viktigt att personer i en arbetsgrupp och att de trivs med varandra och 

       fungerar ihop. 

 

L:    Det är en negativ utveckling för Funkisar på arbetsmarknaden. Staden ska vara ett gott exempel  

       för t.ex näringslivet. Det behövs mer åtgärder på nationell nivå. 

 

V:   Pandemin visade tydligt hur sårbar denna grupp är när arbetsmöjligheterna försvinner. Något att ta 

       lärdom av. I övrigt håller vi med de andra talarna. 

 

Åhörare 1:  Samarbetet med Arbetsförmedlingen är katastrofalt, måste utvecklas. Det pågår samverkan  

                     med näringslivet vilket kan skapa möjligheter och bryta fördomar. 

 

Vad gäller Hälsan avser ni att verka för att vårdcentralerna på Lidingö specialiserar sig 

på Funkisar. 
 

 

MP:  Åtminstone en vårdcentral på Lidingö borde ha sådan specialistkompetens. En fråga som måste lyftas  

         i Regionen, vilket vi kan göra. 

 

M:   Det ska finnas kompetens och kunskap för varje individ. Nära Vård i första hand. Det är ett pågående 

        arbete med ett system som innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och  

        anpassas efter invånarnas behov. 

 

LP:  Detta är regionernas ansvar. Samarbete med vårdcentraler påbörjat. 

 

KD: Varje individ ska ha en fast läkarkontakt. Vårdcentralerna ska ges merkunskap och tid för Funkisar.  

         Förebyggande hälsovård gällande t.ex matfrågor är viktigt. 

 

S:   Det togs ett beslut om fast läkarkontakt i våras. Vårdcentralerna måste få rätt ersättning. Vi föreslår att  

      AT-läkare med specialistkompetens knyts till vårdcentralerna. 

 

SD: Viktigt att man har en läkare som har individens helhetsbild och förstår problematiken. 

 

L:    Tillgången till vården är låg för alla, speciellt utsatt är Funkisgruppen. Fast läkarkontakt, höjning av 

        kompetens en fråga för Regionen. 

 

V:   Vi tar med frågan till Regionen. 
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    Hur kan ni verka för att Funkisar inte blir sittande ensamma långa tider i boendet utan 

    erbjuds och får en meningsfull Fritid  
 

MP:  God levnadsnivå ska uppnås. Kommunen ska säkra en god och aktiv fritid genom rätt förutsättningar,  

         dvs rätt kompetens, personal, lokaler osv. 

 

M:   Fritid är lika viktigt som arbete. Individavkänning behövs. Fritidsplanering ska ingå i IP (Individuella  

        Planen). 

 

LP:  Fritid, bättre med helhetsbegreppet. Otroligt viktigt. Rätt kompetens behövs. 

 

KD: Fritidsaktiviteter ska utvecklas liksom kolloverksamheten. 

 

C:   Utveckla aktiviteter. Föreningslivet är viktigt. Allhusets verksamhet ska utökas att gälla även vuxna  

       Funkisar. Boendepersonal måste kunna följa med. Helgaktiviteter efterfrågas. 

 

SD: Låt föreningar och gruppbostäder träffas för att utbyta information om möjligheter och behov. 

        Låt Funkisar pröva på.  

 

L:   Ledningen i gruppbostäderna har stort ansvar. Behövs kompetens och att man jobbar aktivt med  

       frågorna. 

 

V:   Skapa fritidsverksamhet med föreningslivet. Påtryckningar kan skapa aktiviteter. 

 

 

FUBmedlem: Vi vanliga arbetstagare har rätt till friskvård på arbetstid.  

                        Många Funkisar är ofta trötta på kvällar. Varför inte lägga in friskvård under dagtid. 

                        Aktiviteter på helger istället för kvällar. 

                        När bowlingen försvann försökte man bussa spelarna från Lidingö till tillgänglig  

                        bowlingbana efter jobbet, men det blev för sent och för tröttsamt. 

 

      Hur kan ni verka för att tidspressen på personalen inom Boendet minskar så att mer tid  

      ges till självhjälp till Funkisen. 
 

MP:  Vi vill satsa på hållbar arbetsmiljö för boendepersonalen och omsorg med kvalitet. 

 

M:   Arbeta på ett bättre och annorlunda sätt. Se över resurserna. 

 

LP:  Kontinuitet dvs personal som individen känner igen. Utbildning, jobba heltid, känna trygghet. 

        7 boenden ska fasas ut. 5 tomter har fått bygglov för nya gruppbostäder. 

 

KD: Jobbet inom omsorgen måste göras attraktiva med t.ex  karriärmöjligheter och praktikplatser. 

        Att rekrytera personal nu är svårt och kommer att bli svårare framöver. En enorm utmaning.  

 

C:   Det är arbetsledningens uppdrag. En resursfråga. Dialog med anhöriga viktig. 

 

S:    Det är stor personalbrist. IP (Individuella Planen) ger viktig information om behov och aktiviteter.  

       Samverkan med anhöriga behövs. 

 

SD: Viktigt att personal och individer känner trygghet med varandra. 

 

L:    Arbetet måste vara attraktivt. Kompetens, utveckling och arbetsmiljö viktigt. Undersöka om mer 

        resurser behövs. 

 

V:   Möjlighet till handledning av personal.  Det behövs medel för utveckling. 
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FUBmedlem: Min dotter har bott på ön i 33 år. I 33 år har jag hört samma politiska uttalanden                         

                        om förbättringar och mera resurser. Ingenting har hänt. På gruppboendet på Lidingö 

                        fick hon höra att man inte hade tid för henne. Någon annan behövde befintlig personal 

                        bättre. Nu har hon flyttat till Ersta boende i Vallentuna och säger att ’De har tid för mig nu’. 

                        Måste man flytta från Lidingö för att få det stöd man behöver? 

                        Man måste betala för det man ska få. 

 

Åhörare 2:  Hoppas på förändring. Dålig följsamhet vad gäller lagstiftningen. 

                     Ett utökat tjänstemanna-ansvar på riksnivå är att önska. 

 

 

 MP:         Det är politikernas uppgift att se till att våra lagar följs. 

 

 

 

Anna:   Tackade alla närvarande för sitt deltagande och gav uttryck för att mötet varit ett bra sådant. 

 

              En sista fråga ställdes till de representerade politikerna.  

              ’Ska vi ses om ett år och titta på hur det gått. Vill ni ha en tätare dialog med FUB Lidingö’    

              Ett samfällt JA blev svaret.       
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