
 

 

 

 
 
 

2019-09-23 

MOTION 

Program och kunskap för stadens 

arbete för funktionsnedsatta 
20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Alla i ett 

samhälle kan drabbas. Antingen själv när man föds eller genom olyckor, eller att 

en nära anhörig har funktionsnedsättning. Arbetet med funktionsnedsatta är 

därmed en angelägenhet för hela samhället. 

Staden har idag en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Denna policy har dock visat sig vara en pappersprodukt som är så övergripande 

att den saknar styrande effekt för stadens verksamheter. Vi anser därför att den 

bör ersättas med ett funktionshinderspolitiskt program som pekar ut riktningen 

för stadens arbete för funktionsnedsatta. Vi anser att programmet bör ta sin 

utgångspunkt i begreppet hälsa.  

En del av detta program bör belysa de och den verksamhet som berörs av Lagen 

om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Denna lag är en 

rättighetslagstiftning. Stadens insatser och utredningar ska göras utifrån den 

enskildes behov och enligt LSS ska den enskilde genom stadens insatser 

tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Men idag gör kommunerna inte alltid likvärdiga bedömningar. Det finns ibland 

oskrivna regler och ibland skrivna riktlinjer som styr istället för den enskildes 

behov. Exempelvis gällande hur mycket stöd den enskilde får för fritidsaktiviteter 

eller semester.  

Exempel på ett område att arbeta vidare med gällande god hälsa är 

matsituationen på stadens gruppbostäder där både matens kvalitet och social 

trivsam miljö är viktiga delar för att uppnå goda levnadsvillkor.   

Vi vill med denna motion belysa att stadens arbete inom LSS alltid ska utgå från 

den enskildes behov samt tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Vi vill att 

staden tar fram ett funktionshinderpolitiskt program och att en del av denna 

belyser arbetet med LSS-gruppen där det fastställs att politiken på Lidingö 

kräver att staden lever upp till dessa principer. Den ska ge ett stöd till 

personalen inom staden som arbetar med LSS-gruppen.  

Alla anställda i Lidingö Stad har sin egen kompetensutvecklingsplan men vi vill 

trycka på att kunskapen om LSS måste öka. Detta så att personalen (exempelvis 

inom gruppbostäder samt nuvarande och nya LSS-handläggare) får en förståelse 

för lagens konsekvenser för verksamheten samt för att säkerställa förståelse för 

vilka rättigheter funktionsnedsatta har enligt lagen. 

LSS-handläggarnas kompetens är viktig för att säkra full kunskap, rättssäkerhet 

och likvärdighet i hantering av LSS. 



 

 

 

 
 
 

Centerpartiet hemställer att Lidingö stad: 

- tar fram ett funktionshinderpolitiskt program som pekar ut riktningen för 

stadens arbete med utgångspunkt i begreppet hälsans ö 

- i programmet tar fram en del som handlar om arbetet med LSS-gruppen, för 

att säkra att stadens arbete utgår från den enskildes behov, rättigheter samt ger 

brukaren goda levnadsvillkor. 

- genomför en utbildningsinsats för personalen om LSS och dess praktiska 

tillämpning i verksamheten 
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