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Snart är ännu ett år till ända. Som jag berättade i mitt förra ordförandebrev så har 
Pia blivit opererad för bröstcancer. Operationen gick bra och vid återbesök hos 
läkare kunde konstateras att cancern är borta men att Pia löper en viss risk att få 
återfall. För att försöka förhindra detta medicinerar hon numera varje dag och nu 
hoppas vi att hon ska hålla sig frisk och att biverkningarna av medicinen inte ska 
vara alltför besvärlig. Det har varit en jobbig höst men nu ser vi fram emot bättre 
tider. 
 
Vad händer på funktionshinderområdet just nu? 
Ingen har väl kunnat missa att regeringen håller på att utreda Lagen om stöd och 
service LSS. Det går nästan inte en dag utan att vi får information om hur enskilda 
personer har drabbats av försämringar. Ministern har backat lite och nu hoppas vi 
att utredningen ska leda till förbättringar framöver. Men vi måste allihop kämpa i 
FUB och uppvakta politiker och tjänstemän. 
 
Den 3 december på funktionshinderdagen kraftsamlade funktionshinderrörelsen i 
Sverige mot direktiven och för LSS-lagen och manifesterade på 20 olika platser 
samtidigt. Det ger en viss förtröstan inför framtiden. 
 
Samma dag d v s den 3 december dog Bengt Lindqvist som betytt så mycket för 
alla människor med funktionsnedsättning inte bara i Sverige utan i stora delar av 
världen. Jag hade förmånen att träffa Bengt vid många tillfällen under årens lopp. 
Det var en fantastisk upplevelse att se och höra honom prata. Han hade en unik 
förmåga att med kunskap, ödmjukhet och skärpa presentera olika frågor.  
 
Som jag tidigare informerat om sitter jag i en jury som har uppdraget att välja och 
presentera Sveriges bästa LSS-kommun. Det betyder att om ni känner till någon 
kommun som gör ett bra jobb när det gäller stödet till personer med 
utvecklingsstörning så hör av er till mig. Kommunen kommer att offentliggöras 
under 2017. 
 
Det finns också kommuner som gör bra saker även inom andra områden än LSS-
lagen och jag skulle vilja ta Laholms kommun som exempel. I Laholm har man infört 
samma taxa för färdtjänst som för reguljär buss. Detta har den samlade 
funktionshinderrörelsen pratat om och slagits för i årtionden och nu finns ett gott 
exempel. Sprid gärna detta som ett exempel som fler kommuner kan ta efter. 
 
Vad har hänt och vad händer i Västra Götalandsregionen?  
För ett par år sedan arbetade Västra Götalandsregionen med tillgängligheten till 
teaterföreställningar, utställningar, konserter etc. Vi var några som hade möjlighet 
att komma med synpunkter och nu finns ett konkret exempel på att man lyssnat. 
Den 28 november genomförde Göteborgs symfonikerna en konsert i 
Stenhammarsalen i Göteborg där det var helt okey att ”störa” föreställningen med 
glädjetjut eller att få ett epileptiskt anfall. Det är ett par år sedan som en familj med 
ett barn med Downs syndrom blev avvisad från Göteborgs konserthus på grund av 
att dottern inte kunde vara tyst under konserten.  
 
Om ni nu missade konserten den 28 november så finns det ytterligare en chans och 
det är den 27 mars också i Stenhammarsalen. Evenemanget kallas Relaxed 



Performance. Personligen tycker jag det är synd att man inte hittat ett bättre namn 
på svenska och jag har påtalat detta. Vi får se om det blir någon ändring. 
 
Regionen håller på att införa E-journal inom sjukvården. Det innebär att vi alla 
kommer att kunna läsa våra journaler över nätet framöver. HSO Västra Götaland  
Inbjuder till informationskvällar den 28/3 i Göteborg, den 30/3 i Vänersborg, den 
11/4 i Falköping och den 25/4 i Borås. Mer information kommer efter nyår.  
 
Vad har hänt och vad händer i FUB Västra Götaland?  
Den 3 december på Hotell Scandic Mölndal inbjöd riksförbundet tillsammans med 
oss i FUB VG till ett dialogmöte kring LSS-lagen, Klippans framtid m m. Det blev en 
mycket bra dag. 
 
Den 11 mars 2017 arrangerar riksförbundet tillsammans med oss en konferens 
kring LSS-lagen. Konferensen kommer att äga rum på Hotell Billingen i Skövde. 
 
Jag vill passa på att göra lite reklam för Bräcke diakonis arbete med att ta fram ett 
studiematerial för föräldrar under rubriken ”När jag inte längre är med – 
förberedelser och funderingar inför framtiden.” Om du är intresserad ta gärna 
kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan som kan hjälpa till att ordna en 
studiecirkel. 
 
Jag vill framföra ett varmt tack till er alla för det arbete som gjorts under året och 
tillönska er alla en riktigt GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. 
 
Mölndal i december 2016   
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ordförande 
 
 
 
 


