
BLI EN KLOKARE LSS-POLITIKER. 

ANTA UTMANINGEN.

Anmäl er på:  
funktionshinderbanan.se/utmaningen
Läs mer på baksidan

I år utmanar Funktionshinderbanan alla LSS-ansvariga kommun- 
politiker att praktisera på ett LSS-boende. Malmö, Västerås,  
Örebro Gävle och Hudiksvall har redan antagit utmaningen! 
Hurra för dem!

Varför en fräck utmaning?
Under förra årets Funktionshinderbana vittnade många vi pratade med om 
bristande kunskap ute i kommunerna om hur man bygger fler och bättre 
LSS-hem. Då föddes en idé om att skicka ut LSS-ansvariga kommunpolitiker 
på praktik för att skapa djupare kunskap om den verklighet ute på boendena 
som politikerna tar beslut om. Det finns kommuner som redan gjort detta – 
exempelvis Botkyrka kommun som blev årets LSS-kommun 2016. 

Vad är utmaningen?
En veckas praktik. På ett LSS-gruppboende. För kommunpolitiker med  
ansvar för LSS. Ni berättar om era lärdomar. Vi skickar ut pressmeddelande 
om ert deltagande. 



Hälften av Sveriges kommuner har brist på LSS-bostäder enlig Boverket. 
Funktionshinderbanan är ett initiativ för fler och bättre LSS-hem. 
Mellan den 10:e och 29:e september cyklar vi 80 mil från Gävle till  
Göteborg på en side-by-side-cykel för fler och bättre LSS-hem. Längst 
vägen intervjuar vi politiker, boende, psykologer och närstående om hur 
vi kan skapa fler och bättre LSS-bostäder. 
Se förra årets intervjuer på funktionshinderbanan.se

regler
1. Utmaningen är riktad mot politiker (en eller flera) i kommunen med 

ansvar för LSS. Exempelvis ordförande i en omsorgsnämnd.
2. Praktiken ska pågå under en vecka på ett av kommunens LSS-grupp-

boenden. Två personer kan dela på utmaningen och göra minst tre 
dagar var. 

3. Praktiken kan med fördel förläggas kvällstid då många boende är på 
daglig verksamhet under dagen.

4. NI väljer själv gruppboende.
5. Praktiken ska vara genomförd innan 10 september när Funktions- 

hinderbanan sätter igång.
6. Ni anmäler till oss att ni vill delta på www.funktiosnhinderbanan.se/

utmaningen varpå vi kontaktar er.
7. Skicka en kort mobilvideohälsning under eller efter praktik och  

berätta om vad du lärt dig – videon postar vi i våra sociala medier. 
8. Vi skickar ut ett pressmeddelande i er stad om att ni deltar i  

Funktionshinderbanans praktikutmaning.

Vad är
funktionshinderbanan?


