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Till partistyrelsen: Socialdemokraterna i Kalmar ser 
fram emot ett kraftfullt agerande i LSS-frågan 
 

För snart sju månader sedan avslutade vi Socialdemokraternas partikongress. Där fattade vi 
viktiga beslut för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Kongressen, som är 
partiets högsta beslutande organ, slog fast att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. 
Det ska vara möjligt att jobba och vara förälder även för den som har barn med 
funktionsnedsättning. Förtroendet för reformen ska stärkas. 
 
Nyligen presenterade vår finansminister Magdalena Andersson (S) en framtidsinriktad budget 
med stora investeringar i välfärden. Vi har i regeringsställning sanerat en urgröpt ekonomi efter 
åtta borgerliga år. 
 
Vi är stolta över de framsteg som Sverige har gjort för att göra människor med 
funktionsnedsättning delaktiga i samhället. Det var en socialdemokratisk minister, Bengt 
Lindqvist, som tillsatte den utredning som så småningom resulterade i LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade som trädde i kraft 1994. 
 
Men sedan flera år tillbaka har LSS gradvis urholkats. De två tidigare borgerliga regeringarna 
under Fredrik Reinfeldt gjorde ingenting för att rätta till detta. Dessvärre har det under senare år 
skett ytterligare försämringar för människor som lever med funktionsnedsättning, något som 
också påverkar deras anhöriga. 
 
Från landets kommuner hör vi berättelser om människor som får hela sitt livsbygge sönderslaget 
när assistans eller andra insatser dras in. När barn förlorar assistans måste föräldrarna ta ansvar. I 
praktiken är det då ofta mammorna som först försvinner från arbetsmarknaden. Det är ytterligare 
en dimension av problemet som är svår att smälta. 
 
När Försäkringskassan drar in stöd landar ansvar hos landstingen och kommunerna, utan pengar 
och med risk för sämre stöd för den enskilde.  
 
LSS ska ge människor med en funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Den som får 
möjlighet att smaka på livet, kommer att vilja ha mer. Det är det individens frigörelse handlar om. 
Vi ser att regeringen agerar på många sätt för att rätta till utvecklingen, men vi är angelägna om 
att kongressens beslut snarast får genomslag i de utsatta människornas vardag. 
 
Sverige går som tåget och det finns ett stort reformutrymme. Människor i behov av stöd måste 
kunna vara trygga i att de inte bara på pappret har rätt att leva som andra, utan också får praktisk 
möjlighet att göra det. 
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