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Inledning 
 
Täbygruppen inom FUB i Södra Roslagen för sedan en 
längre tid en dialog med de politiska partierna i 
Socialnämnden om villkoren för de utvecklingsstörda i 
kommunen.  
 
FUB kan med glädje konstatera att Täby kommun under de 
senaste åren vidtagit några betydelsefulla positiva åtgärder 
för de utvecklingsstörda i kommunen.  
 
Det återstår dock en del viktiga frågor att lösa för att personer 
med funktionsnedsättning i Täby ska tillförsäkras goda 
levnadsvillkor utifrån de individuella behoven enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 7§ 2 st. 
 
FUB har därför inför kommunalvalet i Täby 2014 ställt följande 
fyra huvudfrågor – med kompletterande följdfrågor – till de 
politiska partierna: 
 
Fråga 1: Hur ska personer med utvecklingsstörning 
tillförsäkras en rimlig personlig ekonomi? 
 
Fråga 2: Hur ska kommunen snabbt genomföra en kraftig 
utökning av service- och gruppbostäder i Täby? 
 
Fråga 3: Hur ska vuxna personer med utvecklingsstörning i 
kommunen få tillgång till önskade kultur- och fritidsaktiviter 
utifrån de individuella behoven? På vilket sätt kommer ditt 
parti att verka för att kultur- och fritidsbehov för vuxna 
personer med utvecklingsstörning i Täby kommun 
tillgodoses? 
 
  



 

Fråga 4: Hur ska kompetenskraven för personal i bostäder 
med särskild service och i daglig verksamhet förbättras vid 
nyanställning och personalutbildning/handledning? Kommer 
ditt parti att aktivt verka för att de nya utbildningskraven från 
socialstyrelsen införs vid nyanställning i Täby kommun och 
vid upphandling av verksamhet samt att befintlig personal 
snarast ska erbjudas utbildning så att angivna utbildningsnivå 
uppnås?  
 
Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har besvarat 
FUBs enkät. Partierna har utformat sina svar något olika, 
Moderaterna har valt att lämna ett samlat svar avseende 
respektive huvudfråga. Övriga partier har i stor utsträckning 
också besvarat de kompletterande följdfrågorna. 
 
Enkätsvaren redovisas nedan först Allianspartierna (M, Fp, 
Kd och C) därefter oppositionen (S, Mp och V). 
 
Om du är intresserad av att ta del av enkäten som även 
innehåller FUBs beskrivning av läget för personer med 
utvecklingsstörning i kommunen eller om du vill ha 
information i övrigt om FUB hör gärna av dig till FUBs 
Täbygrupp: 
 
Claes Oldin  
070-266 27 53, fam.oldin@telia.com 
Sören Wiklund  
0708-76 86 00, wiklund.soren@gmail.com 
 
Du kan också hämta information via vår hemsida 
http://www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen 
 
Täby den 17 juni 2014 
 
Claes Oldin  
Sören Wiklund 
FUB i Södra Roslagen  

mailto:fam.oldin@telia.com
mailto:wiklund.soren@gmail.com
http://www.fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen


 

Sammanställning av svaren på FUBs enkät till de 
politiska partierna i Täby inför kommunalvalet 2014 
 
Fråga 1:  
Hur ska personer med utvecklingsstörning 
tillförsäkras en rimlig personlig ekonomi?  
(Kommentar: Denna fråga avser främst den höga 
hyresnivån i särskilda boenden) 
 
Moderaterna: Vi moderater införde det särskilda 
kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som 
ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). När andra kommuner har 
avvecklat motsvarande bidragsformer har Täby stått 
upp för en grupp som är helt beroende av samhällets 
stöd i olika former. Det är vår uppfattning att reformen 
ska bestå, detaljerna är vi alltid beredda att diskutera. 
 
Folkpartiet: Vi kommer att behålla KBH. 
 
Kristdemokraterna: Vi har skrivit in i vårt lokala 
valprogram att vi vill verka för att KBH i Täby ska börja 
gälla från taket för Försäkringskassan dvs från 5000 kr 
och att KBH-hyrestaket ska höjas från dagens 7500kr 
till 8000 kr. 
 
Centerpartiet: Vi har höjt KBH i förhållande till de 
hyror som är på våra äldreboenden. Vi ser gärna en 
fortsatt dialog med FUB för att göra en översyn av 
reglerna. 
 



 

Socialdemokraterna: Vårt parti kommer att verka för 
att KBH i Täby börjar gälla från taket för 
försäkringskassans bostadstillägg (f n 5000 kr/månad). 
 
Miljöpartiet: Vårt parti kommer att verka för att KBH i 
Täby börjar gälla från taket för Försäkringskassans 
bostadstillägg (f n 5000 kr/månad). 
 
Vänsterpartiet: Vårt parti kommer att verka för att 
hyran för särskilt boende enligt LSS i Täby begränsas 
till taket för försäkringskassans bostadstillägg (f n 5000 
kr/månad).  
Vårt parti kommer att verka för att KBH i Täby börjar 
gälla från taket för försäkringskassans bostadstillägg  
(f n 5000 kr/månad). 
Denna fråga är inte enkel. Å ena sidan vill vi 
naturligtvis att den enskilde boende inte ska ha en 
boendekostnad som överstiger en rimlig niva i 
förhållande till sin ekonomi. Därför vill vi i första hand 
arbeta för att hyresnivån ligger på en låg nivå. 
(Försäkringskassans tak för bostadstillägg är f n 5500 
kr/mån.) Om vi däremot går med på att det inte ska 
finnas ett tak för KBH kan vi hamna i den situationen 
att hyresvärden/vårdföretaget höjer hyran orimligt 
mycket och då kan ta ut en högre vinst. Det anser 
Vänsterpartiet vara helt fel. Vi vill istället att sjuk- och 
aktivitetsstödet ska höjas. Detta kommer vi att ta upp 
med våra partiföreträdare i Riksdag och Landsting. Vi 
anser också att kommunen ska tillsätta en utredning 
för att se om man kan förbättra den ekonomiska 
situationen för de personer som FUB företräder.   
 
  



 

Fråga 1.2:  
Kommer ditt parti att aktivt verka för att den 
personliga ekonomin på annat sätt förbättras för 
vuxna personer med utvecklingsstörning i Täby 
kommun och i så fall på vilket sätt? 
 
Folkpartiet: Vi kommer att behålla KBH. 
 
Kristdemokraterna: Vi har också skrivit in i vårt 
valprogram att vi vill att habiliteringsersättningen ska 
höjas till åtminstone 10 kr/tim. 
 
Centerpartiet: Vi vill aktivt verka för att den personliga 
ekonomin förbättras för vuxna personer med 
utvecklingsstörning men förbinder oss inte nu hur. 
 
Socialdemokraterna: Mitt parti kommer att verka för 
att habiliteringsersättningen höjs till 10 kr/tim. 
 
Miljöpartiet: Ja, vi vill verka för att 
habiliteringsersättningen höjs till 10kr/tim. 
 
Vänsterpartiet: Ja, vårt parti kommer att verka för att 
lunchkostnaden i daglig verksamhet tas bort. 
Vårt parti kommer att verka för att 
habiliteringsersättningen höjs till 15 kr/tim. 
Vi kommer att lägga motioner och på annat sätt 
försöka få övriga partier att ställa sig bakom ett förslag 
på höjd habiliteringsersättning till 15 kr/tim. 
 
  



 

Fråga 2:  
Hur ska kommunen snabbt genomföra en kraftig 
utökning av service- och gruppbostäder i Täby? 
 
Moderaterna: Vi moderater anser att frågan om nya 
boenden för personer med insatser enligt LSS ska ges 
särskilt hög prioritet. Vi är medvetna om att byggandet 
av bostäder ligger efter plan och att detta måste 
åtgärdas. Det är särskilt angeläget att unga personer i 
gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med 
särskilda stödinsatser. Denna fråga kommer att vara i 
fokus under nästa mandatperiod. Frågeställningen är 
särskilt lyft i partiets valmanifest. 
 
Folkpartiet: Folkpartiets vallöften är att behålla LSS-
bostäder i kommunal regi, så att vi kan säkerställa 
kvalitén, samt att se till att byggande/ombyggnationer 
kommer igång under kommande mandatperiod. Vi 
kämpar med att behålla våra gruppboenden i egen 
regi. Det som är i privat regi är de föräldrar som fortsatt 
låter sina 18-åringar bor kvar. 
 
Centerpartiet: För Centerpartiet är vår viktigaste 
satsning att arbeta för att de nya service- och 
gruppboenden som behövs ska komma till stånd 
snarast. Vi anser att det tagit alldeles för lång tid att få 
fram. Visserligen är överklagningar på tänkta boenden 
på gång, men det har inte behövts dra ut på tiden i 
planering som nu är fallet. Behovet har som ni påtalat 
funnits under lång följd av år. Vi har påtalat bristen 
varje år när boendeplanen för kommunen har 
presenterats. 

 



 

 
Fråga 2.1: 
På vilket sätt kommer ditt parti att aktivt verka för 
särskilda insatsser för att boendesituationen 
snabbt ska kunna lösas för personer med 
utvecklingsstörning i Täby? 
 
Folkpartiet: Vi kommer att trycka på kommunen att 
bygga/bygga om gruppbostäder under 2015-2018 
enligt planen. Fp är mycket aktiva i denna fråga. 
 
Kristdemokraterna: Vi vill också att kommunen gör 
allt för att bygga ifatt det behov som finns av service 
och gruppbostäder. Ingen med behov av en sådan 
bostad ska behöva bo kvar hemma pga bostadsbrist. 
Det svåra idag är alla överklaganden, så därför är det 
svårt att sätta en tidsgräns för när detta ska var 
uppfyllt, men målet är att det ska göras så fort det är 
möjligt. Vi tycker att det är helt ok ifall även andra 
utövare vill bygga LSS-bostäder i vår kommun förutsatt 
att hyresnivå blir rimlig. 
 
Centerpartiet: Se inledningen ovan (under fråga 2). Vi 
vill att behovet ska tillgodoses så fort det någonsin går. 
 
Socialdemokraterna: Vårt parti kommer att verka för 
att minst 80 % av behovet av grupp- och 
servicebostäder är tillgodosett senast 2017. 
 
Miljöpartiet: Vårt parti kommer att verka på följande 
sätt: Vi vill verka för att 80 % av kommunens behov av 
grupp- och servicebostäder är tillgodosett senast 2017, 



 

men mycket talar för att målet inte kan uppnås pga 
allmän lägenhetsbrist.  
 
Vänsterpartiet: Vårt parti kommer att verka för att 
minst 50 % av behovet av grupp- och servicebostäder 
är tillgodosett senast 2016. Vårt parti kommer att verka 
för att minst 80 % av behovet av grupp- och 
servicebostäder är tillgodosett senast 2017. 
Vårt parti kommer att verka på följande sätt: 
Vi kommer aktivt lägga förslag på att minst 50 % av 
behovet av grupp- och servicebostäder är tillgodosett 
senast 2016 och att minst 80 % är tillgodosett 2017.  
 
Fråga 2.2: 
I Stockholms stad är inriktningen i flera 
stadsdelsnämnder att fem procent av lägenheterna 
vid nyproduktion ska gå till personer med 
funktionsnedsättning. Kommer ditt parti att verka 
för att fem procent av lägenheterna vid 
nyproduktion i Täby avsätts till personer med 
funktionsnedsättning? 
 
Folkpartiet: Omöjligt att svara i procent. LSS-bostäder 
kommer att ligga blandat med ordinär bebyggelse. 
 
Kristdemokraterna: Se svaret ovan. Att avsätta en 
viss procentsats av de nyproducerade lägenheterna till 
personer med funktionshinder är inte en optimal 
lösning, däremot att se till att behovet av sådana 
bostäder täcks. 
Vi ser gärna att nya LSS-bostäder ”sprängs in” i 
vanliga bostadshus tex genom att ett våningsplan 



 

byggs med LSS-bostäder. Detta har gjorts i Stockholm 
bl a i Enskede med mycket positivt resultat.  
 
Centerpartiet: Det verkar inte realistiskt med så hög 
procentsats. Det skulle innebära att om 6000 
lägenheter byggs på galoppfältet skulle det bli 300 
lägenheter. Men vi vill verka för att det planeras för 
olika behov av bostäder för Social omsorg i alla nya 
bostadsområden. 
 
Socialdemokraterna: Partiet kommer att verka för att 
fem procent av lägenheterna vid nyproduktion i Täby 
avsätts till personer med funktionsnedsättning. 
 
Miljöpartiet: Håller delvis med: Vi är positiva till att 
utreda saken och om man då finner att detta är en bra 
väg att snabbt åstadkomma fler boenden och att det 
inte blir för många (vilket inte förefaller troligt), bör en 
sådan princip absolut införas.  
 
Vänsterpartiet: Håller delvis med. Kommentar: Om 
detta motsvarar behovet är det ett rimligt krav att 5 
procent av lägenheterna reserveras för personer med 
funktionsnedsättning.     
 
  



 

Fråga 3:   
Hur ska vuxna personer med utvecklingsstörning i 
kommunen få tillgång till önskade kultur- och 
fritidsaktiviter utifrån de individuella behoven? På 
vilket sätt kommer ditt parti att verka för att kultur- 
och fritidsbehov för vuxna personer med 
utvecklingsstörning i Täby kommun tillgodoses? 
 
Moderaterna: Vi moderater anser att stöd i olika 
former till psykiskt och fysiskt funktionshindrade har 
särskild prioritet. Det är av vikt att författningar och 
praxis som ytterst styr verksamheterna följs på ett 
korrekt sätt. Men vi vill mera. Vi vill ha en positiv och 
konstruktiv dialog med de funktionshindrade och 
företrädare för att understödja en fortsatt positiv 
utveckling. Vårt mål är att LSS-verksamheterna i Täby 
kommun ska kännetecknas av en mycket hög kvalité 
och att brukare och närstående ska vara nöjda eller 
mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs. 
 
Folkpartiet: Med stor sannolikhet kommer vi att 
förespråka att projektet i Gribbylund för unga vuxna 
med funktionshinder permanentas eller förlängs ett 
antal år. Vi har förstått att det är 25 - 40 stycken på 
plats och att det hela är uppskattat. 
Verksamheten ska förstås i vanlig ordning utvärderas 
efter två år. 
I övrigt så ser FP positivt på varje möjlighet att 
förbättra fritidsverksamhet och kulturupplevelser för 
barn och unga med funktionshinder. 
Tycker att verksamheten för yngre barn och det 
kommunsamarbete som finns blir bättre och bättre. 
 



 

Fråga 3.1:  
Mitt parti kommer att verka för att nuvarande 
fritidsprojekt permanentas 
 
Folkpartiet: Med stor sannolikhet kommer vi att 
förespråka att projektet i Gribbylund för unga vuxna 
med funktionshinder permanentas eller förlängs ett 
antal år. 
 
Kristdemokraterna: Vi Kristdemokrater vill verka för 
att nuvarande fritidsprojekt permanentas men också att 
ett samarbeta inleds över kommungränserna – gärna 
inom hela Stockholms län. På så sätt kan utbudet öka 
betydlig. Vi har ju samarbete då det gäller 
gymnasieskolor så varför inte även inom detta område, 
frågar vi oss. Vi ser gärna också att bättre samverkan 
sker mellan olika verksamheter så att de 
funktionshindrades behov av fler fritidsaktiviteter 
tillfredsställs. 
 
Centerpartiet: Vi kommer att verka för att nuvarande 
fritidsprojekt permanentas. 
 
Socialdemokraterna: Partiet kommer att verka för att 
nuvarande fritidsprojekt permanentas 
 
Miljöpartiet: Vårt parti kommer att verka för att 
nuvarande fritidsprojekt permanentas – Håller med helt 
och hållet. 
 
Vänsterpartiet: Håller med helt och hållet. Mitt parti 
kommer att verka för att nuvarande fritidsprojekt 
permanentas. 



 

Kommentar: Att kunna delta i kultur- och 
fritidsaktiviteter är viktigt för att må bra och känna sig 
delaktig i samhället. Fritidsprojektet bör permanentas 
och om så behövs utökas med fler aktiviteter. 
 
Fråga 3.2:  
Mitt parti kommer att verka för att ledsagarservice 
görs mer tillgängligt  
 
Kristdemokraterna: Då det gäller ledsagning ska ju 
personal på LSS-boendena ta ansvar för detta.  Vi ser 
gärna att en översyn görs av ledsagarsystemet så att 
behoven bättre tillfredsställs. Men att lova att 
ledsagning finns även på s k ”privata resor” kan vi inte. 
Det handlar hela tiden om att man tvingas göra 
avvägningar i en kommun eftersom det finns många 
grupper som har behov av hjälp och service och 
”pengarna i kommunens kassa” ska räcka till mycket. 
 
Centerpartiet: På frågan om Ledsagarservice svarar 
vi håller delvis med (om att partiet kommer att verka för 
att ledsagarservice görs mer tillgängligt). 
 
Miljöpartiet: Mitt parti kommer att verka för att 
ledsagarservice görs mer tillgängligt – Håller med helt 
och hållet. 
 
Vänsterpartiet: Håller med helt och hållet. 
Kommentar: Ledsagarservice ska finnas i den 
utsträckning som behov finns. 
 
  



 

Fråga 3.3: 

Mitt parti kommer att verka för att kontaktperson 
görs till en rättighet även för personer i grupp- och 
serviceboende 
 
Folkpartiet: På ett gruppboende har varje person en 
kontaktperson, som är ansvarig för en boende.  
 
Kristdemokraterna: Då det gäller kontaktperson 
borde behovet täckas av personalen på LSS-boendet. 
Vi ser gärna även här att samverkan sker på ett bättre 
sätt mellan olika verksamheter men också att ideella 
krafter används, så att funktionshindrade får ett större 
kontaktnät av vänner och ”stödjare” till hjälp och stöd i 
vardagen. 
 
Socialdemokraterna: Håller inte med. 
 
Miljöpartiet: Mitt parti kommer att verka för att 
kontaktperson görs till en rättighet även för personer i 
grupp- och serviceboende – Håller delvis med: Under 
förutsättning att det är i enlighet med lagstiftning och 
förarbeten, kan vi verka för detta.  
 
Vänsterpartiet: Vi håller helt och hållet med om detta.  
 
  



 

Fråga 4:  
Hur ska kompetenskraven för personal i bostäder 
med särskild service och i daglig verksamhet 
förbättras vid nyanställning och 
personalutbildning/handledning? Kommer ditt 
parti att aktivt verka för att de nya 
utbildningskraven från socialstyrelsen införs vid 
nyanställning i Täby kommun och vid upphandling 
av verksamhet samt att befintlig personal snarast 
ska erbjudas utbildning så att angivna 
utbildningsnivå uppnås?  
 
Moderaterna: Förbättrad personalutbildning är en 
fråga som egen regi arbetar aktivt med. Dels har 
enheten ökade krav på kompetens vid nyrekrytering, 
dels har personal uppmuntrats och erbjudits utbildning. 
Avseende förstärkt ledningsfunktion är det en fråga för 
egen regi som handlar om resurser, metoder och är 
beroende av vilka verksamheter det handlar om. 
 
Kristdemokraterna: Vi anser att det är oerhört viktigt 
att personalen vid våra boenden har adekvat 
utbildning. Inom äldreomsorgen har t ex personalen 
erbjudits undersköterskeutbildning inom Vårdlyftet. En 
sådan utbildningssatsning borde också vara möjlig 
inom LSS-verksamheten.  Självklart ska Täby kommun 
och andra utövare inom LSS i kommunen följa 
Socialstyrelsens allmänna råd då det gäller 
kvalifikationskrav för personal, men det är inte alltid det 
går. Därför är det mycket viktigt med bra 
introduktionsutbildning till all ny personal, god 
fortbildning och utbildningserbjudanden oavsett hos 
vilken utövare personalen finns. 



 

 
Centerpartiet: Angående utbildningskrav håller vi helt 
med och vill verka för det. 
 
Socialdemokraterna: Partiet kommer att aktivt verka 
för att de nya utbildningskraven från Socialstyrelsen 
införs vid nyanställning i Täby kommun och vid 
upphandling av verksamhet samt att befintlig personal 
snarast ska erbjudas utbildning så att angivna 
utbildningsnivå uppnås. 
 
Miljöpartiet: Mitt parti kommer att verka för att man 
håller på utbildningskraven vid nyanställning och 
upphandling samt att befintlig personal erbjuds 
utbildning. Håller med helt och hållet.  
 
Vänsterpartiet: Håller med helt och hållet. 
Kommentar: Vi anser det vara en självklarhet att 
kommunen ska ställa samma krav på utbildning och 
kompetens som i Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2014:2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


