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Politiker i Järfälla antar utmaning att
praktisera på LSS-boende
Politikern Jiang Millington (MP) i Järfälla har antagit en utmaning
från Funktionshinderbanan att praktisera på LSS-boende. Järfälla är
en av sexton kommuner där politiker hittills antagit utmaningen.
För andra året cyklar Funktionshinderbanan 80 mil för fler och bättre LSS-hem för personer
med särskilda behov. I år utmanar initiativtagaren Robin Berkhuizen landets LSS-ansvariga
kommunpolitiker att göra praktik på ett LSS-boende.
Jiang Millington (MP), ledamot i Socialnämnden, har antagit utmaningen att praktisera på ett av
kommunens LSS-boende under maj.
-

Jag är själv förälder till barn med funktionsnedsättningar. Jag har mycket smärtsamma egna
erfarenheter av hur ett boende som saknar rätt kompetens kan vara helt katastrofalt men också
hur bra boenden kan göra underverk och verkligen stötta de boendes utveckling och
självständighet. Mina erfarenheter kommer från andra kommuner så det ska bli superintressant
att få lära känna LSS-boende här i Järfälla.

Jiang Millington (MP) kommer även dela med sig av sina lärdomar i Funktionshinderbanans
sociala medier.
Inspiration från Botkyrka
Idén till utmaningen kommer från andra kommuner som skickat sina politiker på praktik för att
skapa bättre förståelse för den verklighet de beslutar om. Botkyrka kommun som blev LSS
kommun 2016 är ett exempel på detta. Initiativtagaren till Funktionshinderbanan Robin
Berkhuizen har även tidigare i år genomfört en veckas praktik på ett LSS-boende i Skåne.
Om Funktionshinderbanan
För andra året i rad cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen 80 mil för fler och bättre LSS-hem.
Cykelturen avgår från Stortorget i Gävle den 10 september och avslutas 29 september i
Göteborg. Längst vägen intervjuas personer som tycker, tänker och bestämmer i frågan om fler
och bättre LSS-bostäder för personer med särskilda behov. Intervjuerna blir till 10 videoavsnitt
som kan ses i sociala medier. Se förra årets avsnitt här.
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