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Intressepolitik 
Premiär i år: Aktivistveckan!
 
Vi i FUB och Inre Ringen är viktiga röster för att alla med intellektuell
funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället.
 
För att påminna oss själva och andra om hur viktiga vi är och för att fler ska att
upptäcka FUB, vill vi lägga in en högre växel under vecka 39. I det här dokumentet
har vi samlat information för hur ni kan arbeta lite extra med intressepolitik
under FUB:s Aktivistvecka. Vi presenterar sex teman som berör FUB:s prioriterade
områden. Till varje tema tipsar vi om frågor ni kan ställa till en kommun- eller
landstingspolitiker, samt förslag på aktiviteter er lokalförening kan göra för att
uppmärksamma det särskilda temat. 

1. Ojämlik hälsa

2. Barn- och familjefrågor

3. Fler LSS-bostäder

4. Ökad kvalitet i daglig verksamhet

5. Skola och utbildning

6. Vuxnas dåliga ekonomi 

På www.fub.se/aktivera  hittar 
du mer tips och information! 



. . .mot den ojämlika hälsan? 

Ta  reda  på  vad  som  gäller  i  er
kommun  och  i  landsting/region

Kommuner och landsting ska tillsammans se till att de
som omfattas av LSS får god hälso- och sjukvård, bl.a.
genom att skriva avtal om läkarmedverkan. Det står i
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap 1 §. 

VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

Alla har rätt till en så god hälsa som möjligt. Det gäller också personer med intellektuell
funktionsnedsättning (IF). I FUB kan vi lära oss mer om hur det ser ut i
regionen/landsting/kommunen och att ställa rätta frågor till politiker. 

Finns det avtal på lokal/regional nivå gällande
läkarmedverkan? (För att garantera att enskilda får
god hälso- och sjukvård)
Om avtal finns - finns årliga hälsokontroller reglerade i
avtalen? 
Om årliga hälsokontroller finns reglerade - finns det
en checklista på vad en hälsokontroll bör innefatta?
Om det finns en checklista - är den tillräckligt
omfattande? (Jämför med FUB:s avtalsmallar)
Finns det avtal på lokal nivå mellan kommun och
sjukhus för medföljande personal i LSS-verksamheter i
samband med sjukhusvistelse? 

Fem  frågor  till  en  landstingspolitiker

När planerar landstinget att upprätta avtal om läkarmedverkan enligt krav i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)?
När planerar landstiget (om saknas/finns bristfälliga avtal kring läkarmedverkan)
upprätta/revidera dessa i enlighet med gällande mänskliga rättigheter och lagkrav om jämlik
hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att motverka diskriminering av personer med IF?
Hur kan landstinget bidra till att det finns fler specialistläkare och övrig hälso- och
sjukvårdspersonal med grundläggande kunskap om lätt, medel och svår utvecklingsstörning
samt kunna bemöta och förstå dessa patienters specifika behov?
Hur kan landstinget bidra till kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården gällande
bemötande ur ett mänsklig rättighets perspektiv som är anpassat efter varje unik individ t.ex.
förlängda undersöknings- och behandlingstider som är nödvändiga för patienter med IF som
inte får köras över av tidseffektiviserande organisatoriskt tänkande?
Hur ska landstinget bidra till att det finns för målgruppen professionell hjälp inom psykvården
för alla personer med IF?

2

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://www.fub.se/rad-och-stod/halsa-och-vard


Enligt artikel 12 i FN-
konventionen om de
ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna samt
FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna
artikel 25 är en stat skyldig
att se till att hälso- och
sjukvården är tillgänglig för
alla och särskilt för speciellt
utsatta och marginaliserade
grupper i samhället.
 
Tillgången till bästa
tillgängliga hälsa och vård är
en mänsklig rättighet.
Artikelns krav på att alla i
samhället ska omfattas av
bästa tillgängliga hälsa och
vård förstärks för barn och
vuxna med
funktionsnedsättning i
Barnkonventionen och
Funktionsrättskonventionen.
 
Trots att det finns tydliga
regleringar på internationell
och nationell nivå är hälsan
ändå idag ojämlik för
personer med IF. Det har
Socialstyrelsen konstaterat i
flera av sina lägesrapporter.
Det råder stora problem
inom hälso- och sjukvården
och problematiken slutar
inte där utan det finns även
kompetensbrister gällande
hälso- och sjukvårdsfrågor i
LSS-verksamheter och bland
anhöriga samt andra
företrädare för personer
med IF.

FAKTA

Fem  frågor  till  en  kommunpolitiker

När planerar kommunen att upprätta avtal om läkarmedverkan
enligt krav i HSL  andra stycket med vårdcentraler/sjukhus där
till exempel regelbundna hälso- syn och hörselkontroller tas med
som en punkt?
När planerar kommunen att i ev. bristfälliga existerande avtal
revidera dessa i enlighet med gällande mänskliga rättigheter och
lagkrav om jämlik hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att
motverka diskriminering av personer med IF?
När planerar kommunen att teckna avtal om medföljande
personal i LSS-verksamheter i samband med sjukhusvistelser?
Hur kan kommunen bidra till att stoppa den ökade fetman bland
barn och unga med IF i särskolan där den idag existerade fysiska
aktiviteten är betydligt lägre jämfört med andra elever? Fetma
och övervikt är många gånger fler vanliga hos elever med IF.
Hur kan kommunen bidra till att fler individuella planer
upprättas generellt men även på området goda kostvanor och
motion?

Tre  förslag  på  hur  er  lokalförening  kan  lyfta  

frågan  under  Aktivistveckan :

Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om
ojämlik hälsa- och sjukvård i kommunen för personer med IF.
Var redo med personer som kan bli intervjuade. En person som
själv har IF, eller dennes anhöriga/ställföreträdare, kan berätta
vad de varit med om.
Bjud in er själva till landstinget och ordna ett samtal om
områden där det brister.
Ordna en demonstration om att det måste bli slut på
diskriminering av personer med IF i hälso- och sjukvård.

Fler frågor att ställa till en 

landstings- och kommunpolitiker finns på

www.fub.se/aktivera - klicka på Påverka i

vänstermenyn!
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Vilka problem har ni uppmärksammat i LSS-

verksamheter? Finns möjlighet att undersöka 

mer i frågan? Läs mer på FUB:s webbsida.

http://www.fub.se/OM-FUB/aktivera
http://www.fub.se/rad-och-stod/halsa-och-vard


. . .i  barn och familjefrågor? 
VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

LSS-insatser för barn och familjer minskar. Färre barn och familjer får den hjälp de behöver. Här
tipsar vi om frågor ni kan ställa till en kommunpolitiker, och vad ni som lokalförening kan göra för
att lyfta frågan om barn och familjer under Aktivistveckan.

Fem  frågor  till  en  kommunpolitiker :

Om din kommun har långa väntetider på LSS-insatser för barn och familj: Hur förklarar du, för
en förälder i akut behov av avlastning, att det är flera månaders eller års väntetid för att få LSS-
insatsen avlösarservice, kortidsvistelse eller korttidstillsyn?
Varför har kommunen så dålig beredskap, när det gäller insatser i en rättighetslag?
Angående insatsen korttidsvistelse: Erbjuder kommunen alla former av korttidsvistelse, dvs.
korttidshem, stödfamilj och lägervistelse? Om inte: Varför gör ni inte det?
Har kommunen egna riktlinjer som begränsar möjligheten att få avlösarservice, korttidsvistelse
eller korttidstillsyn (t.ex. begränsningar när det gäller barnets ålder, vilka dagar barnet kan
vara på korttids, vilka tider barnet/den unge kan vara på korttidstillsynen eller vad som ingår i
avlösarservice)? Berätta hur det påverkar familjerna!
Erbjuder kommunen ett fungerande anhörigstöd, enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen?

Tre  förslag  på  hur  er  lokalförening  kan  lyfta  frågan  under
Aktivistveckan :  

Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om korttidsvistelse eller
korttidstillsyn i kommunen. Ge tidningen kontakt med en förälder, som kan tala om vad
insatserna betyder för just den familjen.
Ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent i god tid innan Aktivistveckan och föreslå ett
gemensamt seminarium som sätter fokus på föräldrar och syskon till barn med IF. Bjud in
föräldrar till barn med IF, personal i LSS-verksamheter för barn och politiker från
socialnämnden eller motsvarande nämnd. Tipsa lokaltidningen om seminariet så att de kan
vara på plats och rapportera.
Om kommunen har långa väntetider för att få insatserna avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse och korttidstillsyn: Uppmärksamma de långa väntetiderna i en insändare i
lokaltidningen, i en lokal Facebookgrupp eller i ett mejlutskick till politikerna i
socialnämnden. Ställ ledande frågor, t.ex. Skulle du vilja vänta 1 år för att kunna gå och träna?
Skulle du orka vänta i ett halvår för att få sova en hel natt?
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FAKTA

Tre LSS-insatser riktar sig särskilt till barn och familj; avlösarservice
i hemmet, korttidsvistelse och korttidstillsyn för skolungdom. Vill ni
få en närmare beskrivning av vad insatserna innebär, läs FUB:s
rapport “500 röster om LSS” (2018). Antalet personer med insatsen
avlösarservice har sedan 2008 ökat i långsam takt. Insatsen
korttidstillsyn minskade stadigt mellan 2008 och 2017, för att
under 2018 öka något. Även insatsen korttidsvistelse har minskat
betydligt under den senaste tioårsperioden - trots en stor
befolkningsökning under den aktuella perioden. De tre insatserna
som riktar sig till barn och familj har stor betydelse, inte minst för
de familjer vars barn inte har personlig assistans. Den
nedåtgående trenden riskerar medföra en ökad press på de
anhöriga. 
 
 
 
 
 
 
I vissa kommuner kan minskningen sannolikt förklaras med långa
väntetider för att få den sökta insatsen. Av Inspektionen för vård
och omsorgs, IVO, statistik över ej verkställda beslut, framgår att
medianväntetiderna i landet för de tre LSS-insatserna som riktar
sig till barn och familj är 7–8 månader. I ett antal kommuner är
väntetiden 1–2 år, men även väntetider upp till 2,5–3 år
förekommer. Dessa väntetider är helt oacceptabla och leder högst
troligt till att många föräldrar låter bli att ansöka om insatsen trots
att de är i behov av den. Ta reda på vad som gäller för din
kommun.

LSS-insatser  till  barn  och  familj  minskar

Anhörigstöd

Det är väl känt att föräldrar och syskon får ta ett stort ansvar för
att få vardagen att fungera när ett barn i familjen har en
intellektuell funktionsnedsättning. Riksrevisionen konstaterade
t.ex. i en granskning att många anhöriga tvingas ta ett större
ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar. Samtidigt
får de inte det stöd från det offentliga som de behöver. Läs mer i
"Stödet till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9).
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Det finns troligen flera förklaringar till det minskade antalet barn-
och familjeinsatser. En förklaring kan vara en dom i Högsta
förvaltningsdomstolen (RÅ 2007 ref. 62), som gör att kommunen
kan bortse ifrån föräldrars önskemål om vilka dagar
korttidsvistelse behövs respektive var insatsen ska utföras.

Socialstyrelsen har i flera rapporter under den senaste
tioårsperioden lyft att stressrelaterade symptom är vanligt bland
föräldrar, särskilt mammor, till barn med funktionsnedsättning. Se
t.ex. Socialstyrelsens kunskapsstöd “Vägar till förbättrad samordning
av insatser för barn med funktionsnedsättning”.

https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdfa/1518435441301/RiR_2014_9_Anh%C3%B6rigst%C3%B6d_Anpassning3.pdf
https://lagen.nu/dom/ra/2007:62
https://www.skolverket.se/download/18.5707c31684c5512e8907/1549313221929/D%20Funktionshinder%20Marjana%20Tornmalm%202018-12-05.pdf


. . .för �ler LSS-bostäder? 

Bostad med särskild service för vuxna är den näst största LSS-insatsen.
2018 hade 28 200 personer insatsen. Bostad för vuxna kan erbjudas i
form av gruppbostad eller servicebostad. För närmare information om
vad boendeformerna gruppbostad respektive servicebostad innebär,
se FUB:s rapporter "Ett gott liv"  och "500 röster om LSS".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensen är att unga med intellektuell funktionsnedsättning
tvingas bo kvar i föräldrahemmet längre än ungdomar utan
funktionsnedsättning. Eventuella argument om att dessa inte heller
kan få tag i en lägenhet, kan bemötas med att unga utan
funktionsnedsättning ofta studerar och bor i studentlägenhet, reser
och jobbar utomlands, bor kollektivt tillsammans med andra unga, hyr
i andra hand och liknande. En annan konsekvens av att unga med
intellektuell funktionsnedsättning inte kan flytta hemifrån när de slutat
gymnasiesärskolan, är att föräldrar till unga vuxna med
funktionsnedsättning måste ta ett större ansvar än föräldrar till unga
vuxna utan funktionsnedsättning. Detta ansvar är större ju mer
omfattande funktionsnedsättning sonen eller dottern har (t.ex.
omvårdnad, tillsyn, stanna hemma utan ersättning då den vuxna sonen
eller dottern är sjuk).

VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

Kommunen ska se till att det finns bostäder för alla människor. Men många personer med
intellektuell funktionsnedsättning har svårt att flytta hemifrån. Det gör att många måste bo
hemma hos sina föräldrar. Här tipsar vi om frågor på ämnet du kan ställa till en kommunpolitiker,
och vad ni som lokalförening kan göra för att uppmärksamma bristen på LSS-bostäder i er
kommun.

Ta  först  reda  på  vad  som  gäller  för  din  kommun :  

Är det brist på bostäder för vuxna enligt LSS? Hur kommer det se ut om 2 år respektive 5 år?
Se Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018.

FAKTA
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Varje kommun har ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen i
den egna kommunen, enligt lag om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Detta ansvar omfattar även bostäder
enligt LSS. Men trots detta hade 169 av landets 290 kommuner år 2018
ett underskott på bostäder med särskild service för människor med
funktionsnedsättning. Detta framgår av Boverkets
bostadsmarknadsenkät 2018. Det är vanligast med brist på
gruppbostäder.

Har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fakturerat kommunen för särskild avgift för ej
verkställda beslut de senaste åren?  Se tabell 4 i IVO:s statistik över ej verkställda beslut.

https://www.boverket.se/contentassets/44b828c304f24b46ba69a1f293c24a97/bostadsmarknadsenkaten-2018.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
https://www.ivo.se/om-ivo/statistik/ej-verkstallda-beslut/


Fem  frågor  att  ställa  till  en  kommunpolitiker :

Hur ser det långsiktiga behovet av bostäder för vuxna enligt LSS ut i kommunen, de närmaste
10 åren? (Detta ska kommunen kunna förutse och planera för, bland annat utifrån antal barn
och unga med LSS-insatser, elever inskrivna i grundsärskolan och uppgifter i individuella planer
enligt LSS).
Hur planerar kommunen att åtgärda bristen på gruppbostäder och servicebostäder?
Hur många bostäder för vuxna enligt LSS kommer kommunen att bygga de närmaste fem åren?
Hur många är gruppbostäder respektive servicebostäder?
Var och när kommer kommunen bygga gruppbostäder och servicebostäder? (Fråga efter
detaljplaner för planerade bostadsområden - finns bostäder enligt LSS med i detaljplanen?)
Om kommunen fått betala särskild avgift för ej verkställda beslut de senaste åren (ta reda på
hur mycket i så fall): Tycker ni politiker att det är rimligt att kommunen får betala
sanktionsavgifter istället för att bygga bostäder?

Tre  förslag  på  hur  er  lokalförening  kan  lyfta  frågan  under
Aktivistveckan :  

Om möjligt, ta reda på hur många unga vuxna som önskar flytta till gruppbostad eller
servicebostad i kommunen. Visa på konsekvenserna av att unga med intellektuell
funktionsnedsättning inte kan flytta från föräldrahemmet. Förslag:
Föreslå en intervju i lokaltidningen med en ung vuxen som drömmer om en egen lägenhet. I
anslutning till detta en faktaruta med antalet unga vuxna som omfattas av LSS i kommunen,
kopplat till hur många lägenheter som saknas.
Anordna en paneldebatt med kommunpolitiker av olika politisk färg och företrädare för
FUB:s lokalförening och Inre Ringen. Utse en moderator - gärna en lokal kändis, som ni först
förser med relevanta fakta. Bjud in lokaltidning/lokalradio att bevaka paneldebatten.
Anordna en demonstration i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde eller utanför
kommunhuset, på torget kanske. Gör i ordning plakat med budskap på lättläst, t.ex.: “Jag vill
flytta hemifrån”, “Bygg gruppbostäder!” “Jag vill flytta till en servicebostad”. Dela ut ett flygblad
med kortfattad information om bristen på bostäder i kommunen och kommunens ansvar att
åtgärda detta.
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. . .för ökad kvalitet i  daglig
verksamhet? 

VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

LSS-insatsen daglig verksamhet är viktig för att personer med intellektuell funktionsnedsättning
(IF) ska få göra meningsfulla saker, arbeta med det de har möjlighet till och dessutom fortsätta
lära sig nytt.

Fem  frågor  att  ställa  till  en  kommunpolitiker :  

Hur arbetar ni med ökad kvalitet i daglig verksamhet? Har ni besökt kommunens dagliga
verksamheter?
Har personal i daglig verksamhet rätt till heltid hos er? Om nej, varför inte?
Vilken kompetens har personal i daglig verksamhet hos er? Får personalen
kompetensutveckling? Hur ser den i så fall ut? Får de handledning?
Hur arbetar ni med genomförandeplaner och kartläggning av varje deltagare i daglig
verksamhet? Följs planerna upp?
Hur ser det ut med valmöjligheten i kommunen? Har man möjlighet att önska verksamhet och
byta till en annan?

Tre  förslag  på  vad  er  FUB-förening  kan  göra  under  Aktivistveckan :

Ordna studiebesök för politiker på kommunens dagliga verksamheter. Be personal och
deltagare berätta om verksamheten och sina upplevelser.
Ordna en manifestation med temat “Drömarbetsplats”. Låt de som går förbi skriva ner sina
önskemål om hur en arbetsplats/daglig verksamhet ska vara. Skapa en lista av önskemålen
och lämna över till kommunpolitikerna tillsammans med kort information om vad ni vill se för
förändringar i kommunens dagliga verksamheter.
Sprid goda exempel och inspiration! Känner ni till någon jättebra verksamhet eller väldigt
engagerad personal? Gör intervju/studiebesök och ställ frågor om varför det är givande att
arbeta i daglig verksamhet och vad som kan vara framgångsfaktorer i verksamheten. Sprid
berättelserna till politiker, tjänstemän och chefer, tipsa lokaltidningen om att göra reportage,
sprid i lokala Facebook-grupper.

8



03

Alla har rätt till ett livslångt
lärande (Funktions-
rättskonventionen, artikel 24).
 
Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har ofta
sämre förutsättningar än andra
att praktisera sina kunskaper och
hålla dem vid liv. LSS-insatsen
daglig verksamhet har ett viktigt
uppdrag att fylla men det kräver
hög kvalitet, meningsfulla
aktiviteter, relevant
personalkompetens och
individuell anpassning.
 
Det är stora kvalitetsskillnader
mellan olika dagliga
verksamheter, ibland även i en
och samma kommun.
Socialstyrelsen konstaterade
redan 2008 att kvaliteten i
verksamheterna behöver
utvecklas på många håll.
 
Eva Flygare Wallén har i en
litteraturstudie konstaterat att
det finns en hel del utmaningar
för att verksamheten ska vara
meningsfull för personer med ett
stort behov av omsorg.
 
Av Socialstyrelsens Öppna
jämförelser (2017) framgår att
endast en liten del av LSS-
personal får kompetens-
utveckling i Alternativ och
Kompletterande Kommunikation,
AKK. Jämförelsen visar också att
en aktuell genomförandeplan
saknas för många arbetstagare i
daglig verksamhet. I flera län har
endast hälften av arbetstagarna
en aktuell genomförandeplan.

FAKTAAvgörande  faktorer  för  ökad  kvalitet  i  
daglig  verksamhet :  

Personalkompetensen behöver stärkas – förbättrad
utbildning, kontinuerlig kompetensutveckling, möjlighet till
heltidstjänst, enhetliga yrkestitlar kan troligen leda till
minskad personalomsättning. Då uppnås också en större
kontinuitet, som i sin tur kan medföra att kvaliteteten i
verksamheten höjs.
Fler yrkesgrupper behövs – både arbetsterapeuter och
logopeder är viktiga yrkesgrupper för att säkerställa hög
kvalitet. Personalen behöver också förstärkas med
vuxenpedagogisk kompetens för att ge förutsättningar för
livslångt lärande för alla i målgruppen.
Närvarande chef – chefen behöver vara på plats i den dagliga
verksamheten för arbetsledning och stöd till personalen.
Färre enheter per chef skulle möjliggöra en mer dräglig
arbetssituation och minska chefsomsättningen.
Möjliggör livslångt lärande – genom att personal på daglig
verksamhet utökas med vuxenpedagogisk kompetens
Återta den lilla gruppens princip – gruppen ska inte vara
större än att personerna som ingår i gruppen kan utveckla
varaktiga relationer med varandra och med personalen.
Motverka sammanslagning och samlokalisering.
Behov av att erbjuda fler valmöjligheter inom daglig
verksamhet i varje kommun.
Erbjud riktade grupper – stora grupper där människor med
olika typ och grav funktionsnedsättning skapar inte sällan
problem i utformningen av verksamheten. Personalen
förväntas kunna möta förändrade önskemål och insatser. Det
finns behov av verksamheter som tydligt riktas mot vissa
grupper.
Utveckla innehållet genom kartläggning av varje persons
individuella förutsättningar och behov för att kunna erbjuda
varje enskild deltagare meningsfulla aktiviteter.
Kontinuerlig handledning av personal.
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. . .i  frågor om skola och
utbildning? 

VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

Alla har rätt att gå i skola och att få stöd för att lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. Här
finns förslag på hur vi i FUB kan jobba för den rätten i hela landet.

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet som
formuleras i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
 
Ingen får vägras utbildning på grund av
funktionsnedsättning. Alla elever ska få det stöd de behöver
för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala
färdigheter så långt som möjligt. Alla personer med
funktionsnedsättning har rätt till en grundskoleutbildning
och gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna
utbildningssystemet (artikel 24). Rätten till en inkluderande
utbildning ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut
överensstämmer med de mänskliga rättigheterna (allmänna
principerna i artikel 3).

Fem  frågor  till  en  kommunpolitiker

Erbjuds barn med funktionsnedsättningar i kommunen särskilt stöd och hur ser den
specialpedagogiska kompetensen ut i kommunens förskolor?
Skolskjuts är viktigt för att elever med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ta sig till sin
utbildning. FUB anser att alla elever som har behov av skolskjuts ska beviljas det, oavsett
vilken skola elever väljer att gå på. Vad har kommunen/länet/regionen för rutiner för
skolskjuts till elever i grund- och gymnasieskolan, samt turbundna resor för
vuxenstuderande?
Grundidén är att elever i grund- och gymnasiesärskolan ska dela skolmiljö med övriga elever
för att minska utanförskap och segregering. Vi i FUB ser dessvärre att samhället börjar gå
mot en ökad segregering och att t.ex. grund- och gymnasiesärskolor flyttas från grund- och
gymnasieskolor. Vart ligger grund- och gymnasiesärskolorna i er kommun? Hur arbetar ni för
en ökad samverkan mellan skolformerna?
Elever med intellektuell funktionsnedsättning måste ha samma möjligheter som andra att
välja gymnasiesärskola eller program. Beslut om exempelvis skolskjuts eller boende får inte
begränsa elevens möjlighet att välja. Hur arbetar ni i kommunen/länet/regionen för att elever
ska ha möjlighet att välja bland olika gymnasiesärskolor och program?
Antalet platser på särskild utbildning för vuxna och folkhögskolorna minskar. Endast 6,6% av
vuxna som gått ur gymnasiesärskolan studerar vidare som vuxna. Vad erbjuder
kommunen/länet/regionen för alternativ inom vuxenutbildningen och folkhögskolan för
personer med bakgrund i gymnasiesärskolan?

FAKTA
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Enligt skollagen har samtliga elever i Sverige rätt till en likvärdig utbildning, som främjar
utveckling och lärande. Alla elever, oavsett funktionedsättning, ska få möjlighet att nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Men många elever som är mottagna i grund- eller
gymnasiesärskolan möter en annan verklighet. Flertalet granskningar och rapporter visar att
undervisningen i grund- och gymnasiesärskolan har stora brister, att många elever inte får det
stöd de behöver och att måluppfyllelsen är låg.

Be om att få dela ut information om FUB på kommunens förskolor och skolor, eller be om att
komma till verksamheterna och berätta om FUB.
Ordna ett samtal där kommunen, regionen och andra aktörer får berätta om vilka möjligheter
som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och i vidare
studier efter studenten (eller annat aktuellt område).
Bjud in er till den nämnd, alternativt till de politiker och tjänstepersoner, som arbetar med
utbildningsfrågor i kommunen för att diskutera hur de ser på situationen för barn, elever och
vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning. Använd exempelvis ovannämnda
frågor som underlag för diskussionen.

Tre  förslag  hur  FUB-föreningen  kan  lyfta  frågan  under
Aktivistveckan :  

Några  områden  som  är  särskilt  viktigt  för  oss  i  FUB  att
uppmärksamma :  

I Skolinspektionens granskning av förskolan från 2017 framkom att det finns stora brister i
stöd till barn med funktionsnedsättningar. Skolinspektionen lyfter att många förskolor inte har
tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det
betyder att många barn inte får det stöd de har rätt till enligt skollagen.

Lärarbehörigheten är som lägst inom grund- och gymnasiesärskolan, vilket får konsekvenser för
den utbildning som eleverna i skolformen får ta del av. Enligt Skolverkets nationella statistik
från 2018 är endast 14 procent av lärarna i grundsärskolan och 19 procent i gymnasiesärskolan
behöriga att undervisa. Flertalet elever får dessutom en stor del av sin undervisning genom
elevassistenter, med ingen eller begränsad pedagogisk utbildning.

En majoritet av gymnasiesärskolorna har svårigheter att erbjuda eleverna arbetsplatsförlagt
lärande, sk. APL-platser, enligt rapporten Gymnasiesärskolan - Uppföljning och analys av 2013
års reform, Skolverket (2016). Detta trots att gymnasiesärskolans nationella program är
yrkesförberedande, har ett tydligt uppdrag att samarbeta med det lokala arbetslivet och ska
erbjuda eleverna minst 24 veckor APL under utbildningen.

Efter gymnasiesärskolan finns det endast ett fåtal möjligheter till vidare utbildning via ett
begränsat utbud via särskild utbildning för vuxna (särvux) eller folkhögskola. Högskolan är stängd
för den som har en examen från gymnasiesärskolan. De befintliga utbildningsmöjligheterna inom
särvux och folkhögskolan minskar och allt färre studerar vidare efter gymnasiesärskolan.

Brister i förskolan

Lärarbehörigheten

APL-platser

Utbildning efter gymnasiesärskolan
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https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokB&vform=13&run=1
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/gymnasiesarskolan---uppfoljning-och-analys-av-2013-ars-reform?id=3601


. . .i  frågor om vuxnas dåliga
ekonomi?

VILL  DU  ENGAGERA  DIG  . . .

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har det svårt med sin ekonomi. Många går
flera tusen kronor minus varje månad. Här tipsar vi om frågor ni kan ställa direkt till en
kommunpolitiker, och hur ni som lokalförening kan arbeta intressepolitiskt med ekonomifrågor
under Aktivistveckan.

Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under
senare år, dels på grund av dåligt anpassad aktivitets- och
sjukersättning med hög skatt, dels på orimligt höga hyror i
gruppbostad kombinerat med ett icke anpassat bostadstillägg.
I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” (2019) finns statistik och
information om den ekonomiska situationen för många av
våra medlemmar. Rapporten uppdateras årligen och kan vara
ett bra stöd i ert intresse-politiska påverkansarbete.
 
Personer som har en intellektuell funktions-nedsättning och
är beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet kan
gå back flera tusen kronor varje månad. 

Fem  frågor  till  en  kommunpolitiker

Vill ni införa ett kommunalt bostadsbidrag? 
Ger kommunen habiliteringsersättning till de som arbetar i daglig verksamhet? Om ja, hur
hög är den? Finns det planer på höjningar?
Har kommunen rekvirerat stimulansbidrag från socialstyrelsen för att införa/höja
habiliteringsersättning? Om nej, varför?
Vill ni införa ett max tak för hyror på LSS-bostäder? 
Hur arbetar ni för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett arbete?

FAKTA

Tre  förslag  på  hur  er  lokalförening  kan  lyfta  frågan  under
Aktivistveckan

Ordna en manifestation/demonstration med budskap om minskad fattigdom. 
Utgå från underlaget i “Fångad i fattigdom?” (2019) och skapa exempel på hur ekonomin
kan se ut för en person med intellektuell funktionsnedsättning i er kommun. Sprid
exemplet i sociala medier, skicka till lokaltidningen, skriv insändare, lämna till politiker för
kommentar.
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Be att få visa vår informationsfilm “Stärk LSS - Stärk rätten till en stabil ekonomi” för
kommunfullmäktige, på en storskärm på biblioteket eller på en dator/iPad på ett torg. Dela
samtidigt ut det lokala exemplet på hur ekonomin ser ut i er kommun.

https://www.youtube.com/watch?v=fjTUq-Rnbzw&feature=youtu.be


Detta blir ofta inte synligt eftersom anhöriga många gånger väljer att täcka underskottet istället
för att den enskilde ska söka ekonomiskt försörjningsstöd. I en del fall har anhöriga sparat ihop
eller lämnat pengar i arv till personen med intellektuell funktionsnedsättning för att denna ska
kunna ha ett gott liv, men då minskar det statliga bostadstillägget. Det innebär att personen
varje månad måste ta av sina besparingar för att kunna betala hyran. Om man inte har arbetat
är den högsta nivån för sjukersättning 9 840 kr/månad. Efter skatt blir det cirka 7 850
kr/månad. 
 
Man kan få bostadstillägg från Försäkringskassan om man har sjuk- eller aktivitetsersättning.
Bidragets storlek beror dels på hur stora kostnader man har för sitt boende, dels på hur stora
inkomster man har. Den som är ensamstående kan få som mest 5 220 kr per månad. En del
kommuner har även ett kommunalt bostadstillägg för sina kommuninnevånare. 
 
När man deltar i daglig verksamhet kan man få habiliteringsersättning från sin kommun. Denna
form av ersättning är en frivillig kommunal ersättning. Om det finns habiliteringsersättning i en
kommun är ersättningen mycket låg och påverkar inte den enskildes ekonomiska
förutsättningar nämnvärt.
 
Under 2018 och 2019 har socialstyrelsen tilldelats 350 miljoner kr/år för att fördela till
kommunerna för att stimulera dem i arbetet med habiliteringsersättningen. Syftet är att öka
motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa
habiliteringsersättning. På socialstyrelsens hemsida finns en sammanställning av vilka
kommuner som rekvirerade medel samt de som skickat tillbaka medel.

Läs  mer :  

Myndigheten för delaktighet och Jämställdhetsmyndigheten släppte i april 2019 rapporten
”Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning”. Rapporten visar bland annat att
kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst
understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen.

13

En rapport från Statens folkhälsoinstitut visar hur dålig ekonomi leder till sämre livsvillkor.
Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har sämre levnadsförhållanden inom i stort
sett alla livsområden jämfört med den övriga befolkningen – i synnerhet när det gäller arbete,
inkomst och socialt umgänge.

I den statliga utredningen ”Att leva som andra” (2008) framgår att det då inte fanns någon
aktuell studie som urskilde LSS- och assistansberättigade personers levnadsvillkor i förhållande
till den övriga befolkningen. ”Alla tillgängliga studier visar att levnadsförhållandena fortfarande
är sämre för personer med funktionsnedsättningar än för befolkningen som helhet”. Ekonomin
nämns särskilt bland många andra livsområden.

I den statliga utredningen ”Brist på brådska” (SOU 2008:102) konstaterades att låga inkomster i
kombination med höga hyror i LSS-bostäder leder till ett liv i fattigdom.

https://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-8-ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a9f9f81fd47c40ecb2241b5d2658bfe2/redovisning-strategi-funktionshinderspolitiken-2013.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/08/sou-200877/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/12/sou-2008102/

