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Trollkarlen från Oz
Bra mat ger ny energi
Hitta nya vänner
Bättre skydd vid
telefon-försäljning

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B
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TROLLKARLEN FRÅN OZ

Trollkarlen från Oz
- ny föreställning med Glada Hudik-teatern

Häxan: Ellinor Holmer.

Glada Hudik-teaterns nya föreställning
heter Trollkarlen från Oz.
Den har premiär i mitten av februari.
Pär Johansson, som leder Glada Hudik-teatern,
har skrivit manus till Trollkarlen från Oz.
Fantasi-landet från Oz
Glada Hudik-teatern har gjort om
den klassiska berättelsen Trollkarlen från Oz.
Nu handlar den om vår tid.
De två tvillingarna Amelia och Albin
lämnas bort till en institution.
Plåtgubbar: Bosse Östlin och Johan Svangren.
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Familjen: Theresia Widarsson, Ida Johansson och Mats Melin.
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CD med musik
från föreställningen

Där är det svårt att vara.
För att livet ska bli lättare
skapar de ett nytt land i fantasin
som heter Landet Oz.
Spelar tillsammans
Precis som i föreställningen Elvis
spelas rollerna av både utvecklingsstörda och
normalstörda skådespelare.
Alexander Rådlund är en av Glada Hudik-teaterns
nya skådespelarna. ( Se bilden på framsidan)
Han brinner för teater och tycker

Nu finns musiken från föreställningen

det ska bli roligt att få åka på turné.

Trollkarlen från Oz.

I Trollkarlen från Oz spelar han trollkarlens

Text, musik och produktion

assistent. En roll han tycker är jättekul.

står Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe
för i samarbete med Universal Music och

I föreställningen får vi också

Glada Hudik-teatern.

möta rockande fågelskrämmor,
en hund med Hollywood-drömmar

Det är många kända musiker

och klimat-smart tjej med hundratals vänner,

med på CD:n ”Trollkarlen från Oz”.

men vännerna finns bara på Facebook.
Musik, magi och dans

Förutom Glada Hudik-stjärnorna
Fågelskrämmor: David Gustavsson, Toralf Nilsson och Daniel Holmberg.

Theresia Widarsson och Ellinore Holmer

I landet Oz är alla på sitt eget sätt.

medverkar gästartister

Ingen dömer någon annan.
Föreställningen är fylld med musik,
magi, dans och fantasi.
All musik är nyskriven till föreställningen
av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe.
Här kan du se när och var Glada Hudik-teatern
spelar föreställning Trollkarlen från Oz.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

www.gladahudikteatern.se
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som Lisa Nilsson, Tommy Körberg,

Turnéplan
För mer info se
www.gladahudikteatern.se

22 april

19:30 Visby Strand, Visby

Hans Alfredson, Anna Järvinen,

23 april 	

19.30 Visby Strand, Visby

Sarah Dawn Finer, Eva Dahlgren,

28 april 	

19.30 Läkerol Arena, Gävle

29 april 	

19.30 Läkerol Arena, Gävle

12 maj 	

19.30 Fjällräven Arena, Ö-vik

13 maj 	

19.30 Fjällräven Arena, Ö-vik

CD:n finns att köpa

26 maj 	

19.30 Idunteatern, Umeå

i Glada Hudik-teaterns webbshop.

27 maj 	

19.30 Idunteatern, Umeå

28 maj 	

19.30 Idunteatern, Umeå

Ulrik Munther, Jojje Wadenius,
Jonas Gardell, Sissela Kyle
och Nisse Hellberg.

Pris 99 kronor.
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FRÅGA LOTTA

FRÅGA LOTTA

FRÅGA

FRÅGA

Hej Lotta.

Hej Lotta.

Jag är så trött efter jobbet nu på vintern.

När jag promenerar går jag med stavar.

Vet du någon bra och enkel rätt som jag laga på kvällen.

Speciellt nu på vintern.

Oftast äter jag bara mackor och blir ännu tröttare.

Men jag får ont i axlarna och blir trött i ryggen.

Hälsningar från Tobias.

Gör jag något fel med stavarna?
Vad ska man tänka på?

SVAR

Jag som frågar heter Louise.

Hej Tobias! Äter du en ordentlig frukost och lunch?
Det är viktigt att äta bra, speciellt bra frukost.
Det kan vara bra att komma ut mitt på dagen.
Under vintern är det vanligt att man blir mycket tröttare.
Det beror på att vi inte får tillräckligt av D-vitamin,
som bland annat kommer från solen.
Ta tillskott av D-vitamin. Det går att köpa på apoteket
eller i en hälsokost-affär.
På kvällen kan du göra en omelett.
Köp gärna ekologiska ägg.
Du kan variera det som du har i eller på omeletten,
till exemepel 1 avocado, rivna morötter, eller en tomat.
Lycka till!

Lotta Dyall,
kost- och hälsocoach.

SVAR

Hej Louise! Vad duktig du är som är ute och rör på dig!
Det är viktigaste är hållningen.
Man skall vara rak i ryggen,
höja upp brösten och dra in magen.
Det är vanligt att axlarna faller fram
och då tappar man hållningen.
Då är det risk att man får ont i ryggen och nacken.
Det är också vanligt att man trycker ner stavarna
lite för hårt i marken.
När det är fruset ute så tar man i lite extra hårt.
Det är inte bra för axlarna.

Tillagning av omelett cirka 10 min

Försök att sätta i stavarna mjukt.

DET HÄR BEHÖVS:

Skaffa en pulsklocka

4 ägg

Du kan också välja att skippa stavarna

Lite salt, 0,2 krm

under vintern.

Lite svartpeppar

Du kan skaffa en pulsklocka.

smör till stekningen 1,0 msk

Du kan få hjälp att ställa in den i affären.

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa ägg och salt och lite peppar lätt med en gaffel.

Tillsätt eventuell fyllning i smeten.
Fyllning kan också läggas på omeletten efter tillagning.
2. Hetta upp smöret i stekpanna.

Häll i smeten.
Stek på medelhög värme.
3. Omeletten är klar när den släppt kanten,

ytan är krämig och stekytan under omeletten är gyllenbrun.
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Sätt i stavarna mjukt när du är ute och går.
Det rådet ger hälsocoachen Lotta Dyall.

Då kan du se hur långt du går,
och hur många kalorier
som går åt på promenaden.
Det kan vara kul.
Pendla lite extra med armarna.
Om du vill finns det vikter att köpa,
som man kan fästa runt handlederna samt fotlederna.
Då blir det lite extra jobbig promenad.
Lycka till!

4. Vik den ena halvan över den andra.

Servera omeletten som den är, eller med fyllning ovanpå.
6 · UNIK LÄTTLÄST

Robert Lindfors
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Nya vänner
Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
Så2)här
svarar
Lägg
brevetdu:
i ett kuvert.
1) 3)
Skriv
dittnamnet
svar. Skriv
din adress
i brevet.
Skriv
och numret
på den
person
som
du
svarar
till
överst
i
adressrutan.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
Skriv
adressen
till FUB.
3) 4)
Skriv
namnet
på den
person
5)
Sätt
på
frimärke.
som du svarar till överst i adressrutan.
Vi skickar brevet vidare.
4) 6)
Skriv
adressen till FUB.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.

5) Sätt på frimärke.
6) Varför
Vi skickar
brevet
gör
vi såvidare.
här?
Vi har
adressen.
Vi
öppnar
inte ditt brev.
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna
sig trygg.
Varför
gör vikänna
så här?
Så
att
ingen
gör
otrevliga
saker.
Jo, det här gör vi

för att den som får brevet
du känna
vill skriva
skaOm
kunna
sig trygg.
ett eget brev till tidningen:
Så att ingen gör otrevliga saker.
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
Om du
ochvill
vadskriva
du önskar.
ett2)eget
brev
till tidningen:
Max tio rader.
1) 3)
Skriv
ettditt
kortnamn
brev
Skriv
ochsjälv
din adress.
om dig
4)
S

kicka
till:
och vad du önskar.
Nya
2) Max
tiovänner
rader.
FUB
3) Skriv ditt namn
Box 6436
och din adress.
113 82 Stockholm

4) Skicka till: Nya vänner
FUB
OBS!
Box eget
6436 namn
Glöm inte ditt
113 82 Stockholm
och din adress!

Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar
träffa en snäll och omtänksam kille i
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling,
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner
sökes. Skicka gärna med foto.
Hej, jag är en snäll och omtänksam 39-årig kille som
Skriv till Rita Andersson

bor i Dalarna. Vill så gärna ha en flickvän! Mina intressen är:
bada, bowling, dansa, fiska, gå på bio, spela dataspel/Tv-spel,
Hej,
jag musik,
är en mysa
kille på
21Jagårbor
och
borlägenhet
i ett och jobbar
min
hund,
mm.
i egen
Jag
söker
efter
brevvänner
pågruppboende
dagarna. Jag hari Slite.
egen bil.
Söker
en tjej
i ålder
29-43 somi
också
gillar18-21
att mysa!
gärna med
ett foto.
åldern
år. Skicka
Jag spelar
fotboll
i VIF Gute och
Skriv
till
Ola
001
bowlar. Jag gillar också att gå på stan, läsa, spela

på datorn, titta på film och lyssna på musik. Du får
Hej,
mitt
är Thomas.
JagSvara
är 39 år.
Jag söker
vängärna
hanamn
liknande
intressen.
gärna
mednyafoto.
ner tillsvidare. gillar mysiga hemmakvällar, resa och laga mat
Skriv till Marcus Mattsson
ibland. Jag bor i egen lägenhet med två katter. Gillar att fiska,
plocka svamp och bär. Skicka gärna foto.
Hej,till
jagThomas
heter Therese
och är 36 år. Jag tycker om
Skriv
002

att sjunga karaoke, spela playstation och att gå i
naturen.
Du som
vara
år. Helst
Hej,
jag heter
Larssvarar
och ärska
29 år
och35-40
bor i Borlänge.
duenbobrevkompis
i Stockholm.
Du som
svarar
ska vara
Jagska
söker
som helst
ska bo
nära Dalarna
och vara
snäll 25
och
mellan
ochpålitlig.
31 år. Mina intressen är musik, dansa, gå ut med
hund,
stan och vara med
tjej. Hoppas på svar.
Skrivfika
tillpåTherese
Elmessar
Skriv till Lars 003

Hej, jag är en kille på 31 år som söker dig

Hejsan,
mitt namn
är Matilda.
är 27 år och
romantiska
tjej 25-30
år. MinaJag
intressen
är söker en
man mellan 27 och 35 år. Mina intressen är äta ute, shoppa,
romantiska middagar och sköna hemmakvällar. Jag
bio, sjunga, cykla och att umgås med vänner. Jag är ute efter
är en sportig kille med massor av humor. Svara
ett seriöst förhållande och det vore bra om du kommer från
gärna med
Småland.
Svarafoto.
gärna med kort.
Skriv
004 Svanberg
SkrivtilltillMatilda
Patrik

Hej,jag
jagheter
heterJohanna.
Monica och
fylleren45tjejkompis
år i december.
Hej,
Jag söker
som är mellanJag
25-30
år.
Jobbar
på
KAP-DESIGN
Daglig
verksamhet.
Mina
är blind. Jag bor i egen lägenhet i Landskrona.
intressen
är fika,
bada,
och rida. Vi Jag
hörs av.
Jag tycker
om
att spela
jobbabasket
på dagcenter.
Skriv till Johanna 005
tycker även om att gå ut på promenader. Jag vill
brevväxla med kvinnor och män i min ålder. Skicka
Hej,
jag med
heterfoto.
Ann-Catrin och bor i Södertälje. Jag är
gärna
55 år. Skulle vilja träffa en kille på 50-55 år. Jag är förståndshanSkriv till Monica Svensson
dikappad. Jag tycker om musik.

Hej, jag är en kvinna på 65 år. Jag gillar att vara ute
och röra på mig. Hundar och katter gillar jag och mina
intressen är musik, bingo, gå på promenader och innekvällar.
Du ska vara mellan 60-70 år.
Skriv till Kerstin 008
Hej, jag heter Gun-Britt, är 49 år och bor i Kiruna.
Jag söker brevvänner mellan 40-50 år. Mina intressen är
bowling, boccia, innebandy, musik, titta på film och festivaler. Jag jobbar med bilvård på SAVO. Jag har en hund som
heter Ivar, som jag älskar. Skicka gärna ett foto.
Skriv till Gun-Britt 009
Hej, jag är en kille på 56 år som är lindrigt förståndshandikappad med funktionshinder. Mina intressen är
promenader, teknik, datorer, musik och film. Jag gillar även
att gå på loppisar och kolla på gamla retroprylar. Jag söker en
snäll och trevlig, gärna yngre pojkvän med liknande intressen
i Stockholmsområdet, men inget krav. Jag är rök och spritfri
och vill att du också är det. Ser fram emot att höra av dig.
Skriv till Pelle 010
Hej, jag är en snygg kille på 49 år. Jag tränar, går
på dans, jobbar med trädgårdsgöromål och gillar att ta en
bastu. Jag har bra hand med djur och har en trevlig hund.
Det jag saknar väldigt mycket är en kvinna! Jag har Aspergers
syndrom och vill att den kvinna jag söker ska kunna acceptera det.
Skriv till Danne 011
Hej, mitt namn är Claes och jag kommer från Stockholm och söker skype-kompisar. Jag är snäll och är 46 år.
Mina intressen är face-book, skype, spela TV-spel, se på TV
och dansa.
Skriv till Claes 012

Skriv till Ann-Catrin 006

Hej, jag är en kille på 46 år. Bor på ett
gruppboende
i Kalix.
intresserad
av dans,
titta
Hej,
jag är en tjej,
föddÄr-60.
Jag bor i egen
lägenhet
och
på
TV,
köra
bil,
vara
ute
och
promenera.
Söker
en
har en katt. Gillar bowling, musik, katter, data och fest. Lyssnar
att dansmusik,
brevväxla en
med
eventuellt
träffas.
påtjej
en del
del och
hårdrock.
Sänd gärna
med ett kort.
Skriv
till
Veronika
007
Skriv till Tore Oja
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OBS!
UNIK_NR6_2007_03.indd
Glöm44 inte ditt eget namn
och din adress!

NYA VÄNNER

Hej, Dan heter jag och är en skåning på 47 vårar.
Jag är singel och söker en ensam tjej som vill ha en snäll
och kramgod kille. Jag lyssnar gärna på dansband och går
långa promenader. På dagarna jobbar jag. Jag älskar djur och
natur. Skriv gärna!
Skriv till Dan 013
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Hej, jag heter Linus. Jag är en kille på 35 år. Jag är lång,
mörk och har bruna ögon. Jag gillar att tälta i naturen,
lyssna på musik, baka och laga mat. Jag samlar på gamla
klockor och recept. Jag söker en flickvän som är snäll, söt
och trevlig och inte ser min epilepsi som något problem. Ser
fram emot ditt brev i min brevlåda.
Skriv till Linus 014
Hej, jag heter Paul och söker en flickvän. Jag bor
på ett ställe som heter Örby. Jag gillar sport (ishockey och
fotboll). Jag tycker också om att gå långpromenader och gå
på dans, går gärna på restaurang. Hundar och hästar tycker
jag också om. Söker en tjej mellan 25-35 år.
Skriv till Paul 015
Hej, jag är en smart, trevlig och rolig singeltjej
som söker en känslig, romantisk och trevlig kille som är
barnkär och har humor. Du ska vara i 28–30-årsåldern och
bo i Göteborg eller Borås, men inte Fagerås. Det är OK om
du är en singelpappa. Mina intressen är att resa, åka på
kryssning, fika, måla, strandutflykter och jag tycker också
om hundar.
Skriv till Frida 016
Hej, jag heter Sofia och är 39 år. Jag bor i Sala. Jag
jobbar på hunddagis i Sala. Mina intressen är att läsa, lyssna
på dansbandsmusik och titta på TV. Jag är en glad, trevlig
och snäll kvinna. Jag söker män i åldern 30-40 år som bor i
Västmanland. Sänd gärna med ett foto.
Skriv till Sofia 017
Hej, jag är en kille på 44 år som vill ha kvinnliga brevvänner från Södermanland eller Norrköpingstrakten. Mina
intressen är musik, bowling, bio, all idrott, mysiga hemmakvällar och långa promenader. Hör gärna av dig och skicka
med ett foto om du har något.
Skriv till Anders 0
Hej, jag heter Martina. Jag är en 30-årig kvinna. Jag söker nya FUB-vänner i min ålder. Det kan vara tjejer och killar
i 30-31 års ålder. Jag tycker om att läsa och bor i Borås.
Skriv till Martina 019
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KLIPPAN HAR ORDET

Nu är det valår
– Ställ frågor till politiker!

FRÅGA FUB-EXPERTEN

Bättre skydd vid
telefon-försäljning

Det finns många viktiga frågor
för Riks-Klippan att kämpar för.
I år är det valår och då ska vi
ställa frågor till politikerna.
Om att LSS-lagen följs och att
funktionsnedsatta får jobb.
Klippan för er skull
Vi vill ta och påminna alla
sektioner runt om i landet
att vi sitter i Riks-Klippan för eran skull.
Jag tror att ni måste bli lite bättre
på att våga ringa och ta hjälp av era faddrar.
Ni får heller inte glömma att det är valår.
Så att man påminner politiker
om att vår LSS-lag håller på att försvinna.
Vi vill ha tillbaka den!
Bjuder in politiker
Vi ska försöka bjuda in politiker från alla partier
till Klippans ordförandekonferens i april.
Kom ihåg att anmäla en från varje Klippan-sektion
till ordförandekonferensen.
Vi i styrelsen vill också träffa politiker
på våra styrelsemöten.
Vi ska ställa frågor,
speciellt när det gäller det här med jobb.
Vi vill också att man försöker påverka så att
arbetsgivare blir bättre på att anställa
personer med funktionsnedsättning.

Stefan Bartsch
ledamot i Riks-Klippans styrelse
stefan.bartsch@fub.se
10 · UNIK LÄTTLÄST

FUB vill att det ska bli svårare att
sälja saker vid telefon-försäljning.
Lite då och då ringer det försäljare på telefon
som vill sälja olika saker.
Det kan handla om mobil-abonnemang,
tidnings-prenumerationer eller olika varor.
Men det finns regler för telefonförsäljare
som de måste följa.
Reglerna finns i en lag som heter
distans- och hemförsäljningslagen.
Inom 14 dagar kan du ångra dig
Alla försäljare som ringer för att sälja något
är skyldiga att lämna viss information.
Man har alltid 14 dagar på sig att ångra sig.
Det kallas ångerrätt.
Idag räcker det med att säga ja i telefonen
för att det ska vara ett riktigt köp.
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..
L AT T L AS T

Fråga FUB-experten
FUB:s jurist Nina Alander svarar på frågor
FRÅGA

FRÅGA

Jag får inte bo kvar i min lägenhet mer.

Jag vill inte åka taxi till daglig verksamhet mer.

Jag har fått en ny hyreslägenhet på annan ort.

Jag vill ha en egen bil.

Min ekonomi är jättedålig jämt.

Min mamma har sagt

Jag har heller ingenting att sälja.

att hon kan köra mig för hon är hemma.

Nu är det katastrof

Kan jag få bilen betalt av socialtjänsten?

för jag kan inte betala flyttkartonger

Jag sparar ju pengar till samhället.

och jag klarar inte att flytta saker själv

SVAR

på grund av min funktionsnedsättning.

Nej det går inte.

Jag har inte råd med en flyttfirma.

En bil ingår inte i en skälig levnadsnivå

Jag kan inte flyttstäda själv.

vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Jag måste vara borta från min lägenhet
om två och en halv månad.
Finns det hjälp att få någonstans?
SVAR

Vänd dig till socialtjänsten i din kommun.
Hos socialtjänsten kan du ansöka
om ekonomiskt bistånd
för flyttkostnader om din ekonomi
inte klarar av sådana kostnader.
I din ansökan om ekonomiskt bistånd
ska du skriva ner vilka kostnader
du tror att du kommer att ha för flytten.

Behövs ett skriftligt ja
Det måste bli ett bättre skydd anser FUB.
Det är inte bra som det är nu.
Nu räcker det med att säga ja i telefonen
för att ett köp ska gälla.
FUB vill att det ska behövas ett
skriftligt ja för att ett köp ska gälla.
Risken som det är nu
är att många kan bli utnyttjade.
Det vill FUB ändra på.

Ring en flyttfirma och fråga
vad det skulle kosta att hyra flyttkartonger,
få flyttstädning och själva flytten
av dina saker till din nya lägenhet.
Be flyttfirman om ett skriftligt svar.
Skicka med flyttfirmans
skriftliga svar i din ansökan
om ekonomiskt bistånd.

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28

TEXT: JESPER EHLIS, RÄTTSOMBUD
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Övrigt i Unik nr 1
Ny Klippan-sekreterare

Linnea fick leka med delfiner

Daniel Rausch heter Klippans

Under två veckor fick Linnea Mårtensson,

nya sekreterare.

vara tillsammans med delfiner och deras skötare.

Han hjälper Klippan på möten

Det kallas för Delfinterapi.

och skriver protokoll.

Hela familjen; Linneas mamma, bror och

Daniel hjälper också till med

hennes ”extramamma”åkte till Kariben,

en del praktiska saker inför mötena,

där det finns delfinterapi.

bokar hotell och gör en del utskick.

SID 6

Själv kom han i kontakt med FUB
en utvecklingsstörning.

Linnea mådde väldigt bra av att vara med
delfinerna, säger Kajsa Mårtensson.

genom sin äldre syster som har

SID 26

– Det var ännu bättre än jag drömt om.

Anna-Greta älskar skidåkning
Anna-Greta Wikén älskar att åka skidor.
Hon är med i en skidklubb som heter Åsarna IK.
Det är även en känd skidåkare.

Tävling

Han heter Tomas Wassberg.

Vinn lättlästa böcker!

och Anna-Greta Wikén.

Som en del i projektet ”Störd och stolt”

Filmen sändes i programmet ”Postkodmiljonären”.

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.

Den finns också på FUB:s Youtube-kanal.

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 19
x. Sidan 22
2. Sidan 28
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 24 mars måste vi
ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.
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SID 10

har FUB spelat in en film med Tomas Wassberg

Churchill var inte heller klok
Det är namnet på en ny teater-pjäs.
Den spelas på Östra Teatern.
Pjäsen handlar om kampen att få ett jobb,
när man är ung och har någon
funktionsnedsättning.

Rätt svar i Unik Nummer 6, 2013:
2, sidan 18.
Vinnare:
1. Ronny Qviberg, Järna
2. Linda Knutsson, Helsingborg
3. Birgitta Tullberg, Tibro
4. Niclas Andersson, Västervik
5. Klas Ladendorf, Södertälje

SID 12

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00
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Unik ännu mer unik
med två framsidor!
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Hej,
här kommer
tidningen igen.
Tryckeriet ber så mycket
om ursäkt att förra
upplagan inte var häftad.
Trevlig läsning!

På skidor med Wassberg och Wikén
Mer utbildning för gode män!
Delfinterapi i Karibien
Remissvar – glöm inte läsombuden
..
..
l ät t l ä s t : Trollkarlen från Oz L AT T L AS T

Coola roller banar väg

Innehåll
4...................Ledare
6...................Delfinterapi
10.................Wassberg
12 .................Churchill var inte heller klok
14 .................Remissvar från FUB
16 ................Landet runt
24 ................Skolmyndigheterna
26 ................FUB-nytt
29 ................Notiser
33 ................Fråga juristen

sid

”Churchill var inte
heller klok” är namnet
på Östra Teaterns nya
föreställning.

INNEHÅLL UNIK
2...................Trollkarlen från Oz
6...................Fråga Lotta – om kost och träning
8...................Mina vänner
10.................Klippan har ordet
10.................Bättre skydd vid telefonförsäljning
11..................Frågespalten
12..................Tävling
12..................Övrigt i Unik

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295, telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Lillemor Holgersson,
2:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
Maria Holmberg
maria.holmberg@fub.se
060-151 402
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63
Lena Skoglund
lena.skoglund@fub.se
0430-20730
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
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Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Jan Pettersson
072-9274720
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
070-5692968
Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se

Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@.fub.se
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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sid
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Thomas Wassberg och
Anna-Greta Wikén,
Åsarna IK, vid FUB:s
filminspelning.

Linnea Mårtensson fick leka med delfiner under
två veckors delfinterapi i Karibien. En dröm som
blev verklighet för mamma Kajsa Mårtensson.

Lennart Tehage
lennart.tehage@fub.se
036-137 365

Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se

sid

Det var välbesökt
när FUB i Skellefteå
hade en föreningsdag
på Leos lekland, där
barnen kunde leka i
djungelrummet.

sid
Omslag: Thomas Wassberg och Anna-Greta Wikén, Åsarnas IK.
Foto: Jesper Tottie
Omslag Lättläst: Alexander Rådlund i föreställningen Trollkarlen
från Oz. Foto: Per Trané

12

Det blev en lite annorlunda vinter för många av oss i södra och mellersta
Sverige. Med skidorna kvar på vinden och springskorna i hallen. För vissa
känns det tungt att kung Bore tagit ett viloår. Men för skidentusiasten
Anna-Greta Wikén, i skidklubben Åsarna, har det varit en rolig vinter
med mycket snö. Hon fick spela in en film med skidkungen Wassberg.
Se sidan 10.
Lika entusiastisk att får göra en ny film verkar Mats Melin alias IcaJerry vara. Vem har inte glatt sig åt hans tuffa roll i Ica:s lite travesterande ”rulle” på Volvo-Zlatan-reklamen, som går att ses på Icas hemsida.
Årets första nummer av Unik bjuder på en hel del kultur. Östra Teaterns föreställning ”Churchill var inte heller klok” går för fulla hus, för att
inte tala om Glada Hudik-teaterns nya föreställning: Trollkarlen från Oz.
Där delar i vanlig ordning ”utvecklingsstörda” skådisar på rollerna med
”normalstörda”.
Att kulturen öppnar sina dörrar allt mer för personer med funktionsnedsättning har många positiva sidor. När jag fick senaste Ica-reklamen
i brevlådan, kände jag att fördomarna fått en riktig sprätt på näsan.
Mats Melins coola uppsyn med sloganen: ”Frukt och Grönt är Tufft” är
klockren. I en tidigare intervju jag gjort med Mats var han tydlig med att
han ville ha coolare roller om han skulle var med i någon mer reklam.
Coolare än så här blir det nog inte.
Med den här reklamen kan man hoppas att fler företag förstår kraften i att ta vara på alla människors potential. Det behövs. För den bistra
sanningen, eller statestiken från AF, visar att för unga med funktionsnedsättning har arbetslösheten ökat med cirka 350 procent på sex år.

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50

Lars Stensborg, kanslichef
lars.stensborg@fub.se
08-50 88 66 25

FÖR GÅVOR
Plusgiro: 90 00 57-1
Bankgiro: 900-8038

Barbro Lewin
barbro.lewin@statsvet.uu.se
018-134624

Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.g@fub.se
08-50 88 66 34

Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉ
Jan-Åke Wendel, ordförande
jan-ake.wendel@fub.se

Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
070-215 45 84

Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50886627

Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22

Elisabeth Langran, vik. förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32

Erling Södergren, ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29

Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41

Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30

Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23

Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37

Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 37

Jesper Tottie, informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40

Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
08-50 88 66 35

Kerstin von Schulzenheim,
sekreterare
kerstin.s@fub.se
08-50 88 66 26

Iren Åhlund, projektledare
iren.ahlund@fub.se
08-50 88 66 32

FUB:S KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
Internet: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28

Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24

Victoria Sjöström, Klippansekreterare,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38

UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Alf Lundin, ordförande
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.t egner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Maria Holmberg
maria.holmberg@sundsvall.fub.se
060-151 402
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För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning
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ANNONSER
Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se
För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 2, bokning 24 mars
utgivning 18 april

FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklings-störning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är riks-täckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar ej
för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida
UNIK · 3
www.fub.se
ISSN: 0345-3790

LEDAREN

Gode män behöver
mer utbildning
Personer med utvecklingsstörning som är i behov av en god man befinner sig ofta i en
beroendeställning. En bra god man kan utgöra skillnaden mellan ett värdigt liv i delaktighet
eller ett liv i utsatthet och beroende. FUB har nu tillsatt en arbetsgrupp för att lyfta fram
viktiga frågor kring ställföreträdare. Inte minst behövs mer utbildning till gode män och
ställföreträdare, skriver Lillemor Holgersson, ledamot i förbundsstyrelsen.

”S

om anhörig kan man inte vara god man”, ”min gode
man säger att jag inte får rösta, ”min gode man
förbjöd mig att köpa mobiltelefon osv. ”
Jag har hört många liknande uttalande och jag har alltid blivit berörd av dessa uttalande och tänkt vem bestämmer egentligen?
När Klippan Västra Götaland hade sitt seminarium på
Billinge hus 2008 reagerade deltagarna starkt på att det
fanns gode män som hade upp till 20 uppdrag. I det senaste uppmärksammade fallet handlade det om gode män
som hade 60 uppdrag. Vad säger detta om utvecklingen
när det gäller säkerheten för personer som är behov av
god man?
När vi varit ute på Dialogmöten ute i landet så har vi
fått höra att gode män eftersänder posten till sig själv,
istället för att hämta den hos huvudmannen. Detta innebär att huvudmannen missar inbjudningar och annan
viktig post som bara berör huvudmannen. Hur skall man
på något sätt bli delaktig i sitt liv om man inte ens får ta
emot sin egen post. Jag undrar om gode män tänker på
detta?

I det remissvar om nya regler för god man som FUB
lämnat så vill vi att överförmyndaren erbjuder gode männen utbildning inom de sakområden som förordnanden
avser. Då jag själv är god man vet jag att sådan utbildning
saknas i alla fall i min kommun.
Vi vill också se en förstärkning av huvudmannens möjlighet att komma till tals och kunna utöva inflytande vid
anordnande av ställföreträdarskap och vid val och byte av
god man.

Viktig fråga
Ja ni förstår säkert att jag anser att god man eller förvaltarskap är en viktig fråga, en fråga som jag verkligen vill
att hela FUB rörelsen skall arbeta med. Det handlar om
våra medlemmar med utvecklingsstörning som behöver
hjälp och omsorg men som många gånger istället tyvärr
blir utnyttjade.

Tel: 018 - 37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se

Sommarläger på TALLKROGEN

För vuxna:
Försommarläger: 9-15 juni
Midsommarläger: 19-25 juni
Musik och Semesterläger: 30 juni-6 juli
och 11-17 juli
Friluftsläger: 21-27 juli
Sensommardagar: 18-22 augusti
Semesterläger: 25-31 augusti
För barn och unga vuxna:
Barn och ungdomsläger: 31 juli-6 augusti
Äventyrsläger för ungdomar och
unga vuxna: 8-14 augusti

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter. Läs mer på hemsidan eller ring och
beställ broschyr och ansökningshandlingar hos TALLKROGEN-FUB gården!

Personlig assistans som
den egentligen borde vara
Assistansuppdrag i hela Sverige

LILLEMOR HOLGERSSON
FÖRBUNDSSTYRELSEN FUB

Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du
som kund vet vad du själv vill ha. Alla har vi
behov som är högst individuella, ingen är den
andra lik. Därför kan vi aldrig generalisera när
det gäller dig eller vår service till dig.

Tillåts vara delaktig
För mig är delaktighet ett mycket starkt ord. Jag tror nämligen att om man inte tillåts att vara delaktig så förlorar
man sitt värde och därmed sin livsgnista.
Förbundsstyrelsen i FUB har tillsatt en arbetsgrupp för att ut
reda frågan om god man. Arbetsgruppen består av undertecknad,
Alf Lundin samt Jesper Symreng. Arbetgruppen uppdrag är
att träffa berörda parter för att diskutera utbildning samt
andra gemensamma frågor kring ställföreträdare.

4 · UNIK

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr
vi din assistans tillsammans med dig.

Lillemor Holgersson
2:e vice ordförande
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 0510-179 74

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt

33
Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsg.
Stora Åvägen 21

031-78 900 87

|

Kiruna, Linbanevägen 2

info@levval.se
0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post:
UNIK · 5

Delfinterapi – en dröm som gick i uppfyllelse

Linnea Mårtensson lärde sig leka med delfiner under två veckors delfinterapi i Karibien, där hela familjen var delaktig.

Två veckors delfinterapi för dottern Linnea i Curacao i Karibien blev till sist verklighet.
I slutet av förra året åkte hela familjen, tillsammans med en assistent,
till habiliteringsanläggningen på den västindiska ön.

–J

ag är fortfarande uppfylld av
allt som vår familj fick uppleva
på resan, och framförallt att
terapin gjorde Linnea så gott.
– Jag har alltid gillat utmaningar
i livet och insåg tidigt vad träning
betyder i stort. När jag fick beskedet
att min dotter Linnea hade en utvecklingsstörning bestämde jag mig
direkt för att göra allt för att även
hon skulle få ett rikt och meningsfullt liv. Därför har jag hela tiden vågat utmana gränserna för vad Linnea
och vi som familj klarar, sägera Kajsa
Mårtensson, som bor utanför Lund
med sina två barn, Linnea, 13 år som

har en grav utvecklingsstörning och
Tom, 18 år.
Delfinterapin hörde Kajsa talas om
av en slump för många år sedan. Alltsedan dess har det gnagt i bakhuvudet som en chans för Linnea.

Saknade alternativ
– Linnea är en aktiv ung dam. Vi
har tränat på allt från ridning, till
simning och skidåkning. Men jag har
alltid saknat alternativ när det gäller olika träningsformer som också
stärker kommunikationsförmågan,
berättar Kajsa.
Hon tror att det i första hand var

beskrivningen av fokuset på kommunikation som delfincentret i Curacao
arbetar med, som fick henne att börja
drömma om att kunna ta med sin
dotter dit.
– Det tog några år, då det av olika
skäl inte fanns möjlighet. Men för
ett år sedan bestämde jag mig för att
försökar göra verklighet av den här
drömmen.

Ekonomisk stöd via fonder
Det första Kajsa gjorde var att söka
pengar från olika fonder för att
kunna finansiera resan. Delfinterapin
kostar cirka 50 000 kronor och utöver

det tillkommer resa och boende.
– Pengarna från olika fonder gjorde
resan möjlig rent ekonomisk. Men det
krävdes även mycket annat förarbete
innan resan.
Delfincentret är en habiliteringsverksamhet med alla professioner:
sjukgymnaster, logopeder, läkare osv.
För att Linnea skulle få ut så mycket
som möjligt av vistelsen där fick de
lämna omfattande information om
Linnea och hela familj.
– Redan det kändes helt fantastiskt.
Det var ett engagemang som jag nästan aldrig mött tidigare, säger Kajsa.
Samtidigt är hon noga med att
påpeka att det stöd och den hjälp hon
fått på habiliteringen här hemma varit bra, men att skillnaden är att det
oftast är uppdelat i så många olika
delar utspritt över tid, att helhetsperspektivet inte blir lika tydligt.

Stark och envis
Även flygresan behövde förberedas
noga. Bland annat måste Linnea hela
tiden ha näringsdrycker för att få i
sig tillräcklig energi. Att få med sig
näringsdrycker för flera veckor blev
en nöt att knäcka med flygbolaget,
berättar Kajsa.
– Ska man göra en sådan här resa
måste man var stark och envis. Men
oftast hittar man lösningar, även om
det inte ger sig av sig själv.
Väl på plats insåg Kajsa direkt att allt
arbete på hemmaplan hade lönat sig.
– Mottagande var över all förväntan. De var väl förberedda när vi
kom och redan första dagen fanns en
handlingsplan för Linneas två veckors
långa behandling. Allt var väldigt
tydligt och klart. För barn med omfattande kommunikationssvårigheter
har jag alltid upplevt att det saknas

resurser här hemma. Därför var det
så överväldigande att få en klar och
tydlig plan för hur man skulle stärka
Linnea kognitivt.
Första dagarna tillsammans med
delfinerna var Linnea också lite avvaktande och försiktig. Men tränarna
ingjöt hela tiden mod, förklarar Kajsa
och berättar att hon alltid varit noga
med att låta Linnea träna på att vara i
olika sociala sammanhang.
– Jag litade på att Linnea skulle
fixa det här. Hon är van vid att andra
människor tar hand om henne. Inte
minst våra fantastiska assistenter
har gjort henne trygg i kontakten
med andra utanför familjen, betonar
Kajsa.

Simmade med delfiner
Och det blev också en stor upplevelse för Linnea. Sakta lärde hon sig
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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njuta av umgänget med de tillgivna
djuren. Kontakten var väldigt fysisk
hela tiden och parallellt med delfinträningen i vattnet fick även Linnea
träna på olika moment och rörelser
tillsammans med habiliteringens
personal.
– Jag märkte att Linnea var glad och
öppnade sig. Men vi blev också sedda
som familj, med våra samlade resurser. Exempelvis fick även Linneas bror
delta någon dag tillsammans Linnea
i delfinträningen. Inte minst för att
de skulle få gemensamma minnen
därifrån.

Öppen för ny teknik

Extramamma Ingela, Linneas storebror Tom Mårtensson och Kajsa Mårtesson badar med delfinerna.

AN N ON S

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
beslutar i juni 2014 om utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till:
Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med
CP, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård,
uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation).

MY

CY

CMY

K

Att bygga en fungerande vardag.
Det är vad personlig assistans
handlar om.
Varje dag. Dygnet runt.
Vi ser möjligheter istället för hinder.
Vad ser du?

Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga,
bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av
invalidiserande natur.
Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran
och utbildning.
Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.
Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till
stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail
ljc@carlssonsstiftelse.se. Tel. 042-21 70 19.
OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning.
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2014.
GRUPPE
SE
N
ES

R

IS

S
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Ansökningsblankett finns även för nedladdning på
www.carlssonsstiftelse.se

Familjen Mårtensson på skidsemester i Lindvallen.

fråga för förbundet. Självklart ska
vi ställa krav på den vanliga habiliteringen, att det även där ska finnas
viss valfrihet. Samtidigt tycker jag att
vi måste öka valfriheten vad gäller
alternativa metoder. Vi upptäckte delfinterapin, fick ekonomisk stöd och

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT

Läs mer:
www.curacaodolphintherapy.com

AN N ON S

Fler borde få chansen
– De här veckorna gav mångfalt tillbaka, säger Kajsa, som nu vill arbeta
mer för att få till stånd fler fonder
och möjligheter till ekonomisk hjälp,
för familjer som vill välja någon alternativ habiliteringsmetod.
– Jag är med i FUB. Periodvis har
jag varit väldigt aktiv i föreningen.
Frågan om stöd till alternativa habiliteringsmetoder ser jag som en viktig

uppmuntran att våga göra den resan.
Fler borde få den fantastiska chansen!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

”Efter att ha provat
olika praktikplatser ,
fann jag den som rätt
för mig. Det var en
bokhandel där jag
sedan ﬁck anställning”
Josef

FÖ

Skriftligt besked om styrelsens beslut sändes till sökandena efter
styrelsens sammanträde omkring början av juni 2014.
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Bidrag ges endast till personer under 25 år. Handikappet skall vara av
neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan,
ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier,
syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt
neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas
vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under
förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och
full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg (och, i förekommande fall,
datorintyg) skall insändas tillsammans med ansökan.

Kajsa som alltid varit öppen för att
använda ny teknik som ett hjälpmedel för Linnea, filmade och fotade
mycket under veckorna.
– Linnea fick tidigt en ipad, som
hjälpmedel. Den är hennes käraste
ägodel. Tack vare den kan vi kommunicera mycket bättre. Där har hon
bilder och kan visa och återuppleva
vad hon exempelvis gjorde under
delfinterapin. Hemma har vi också
bildskärmar med fotoalbum som rul�lar. De är också väldigt bra minnesstöd för Linnea.
På alla sätt blev det här en resa som
stärkte familjen. Att få komma bort
från vardagen, befinna sig i en fantastisk miljö och se hur andra hade full
fokus på Linnea, utan att Kajsa själv
måste vara den drivande personen var
värt alla förberedelser och kostnader.
Intensivträningen i kommunikation hjälpte också Linnea att ta ett
tydligt kliv framåt på de två veckor på
delfincentret.

TA
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IfA godkänd
assistansanordnare

08-580 813 40, www.misa.se
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Skidor och stolthet

sprida på olika sätt med fokus på vad
vi alla kan lära av varandra. Syftet är
att skapa förståelse och förinta fördomar. Synliggörandet och uppmärksamheten är viktig och kampanjen
fokuserar på mötet mellan människor
och det faktum att vi alla har behov
och brister – att vi alla är störda och

stolta. Vill du berätta om ditt liv,
mejla story@fub.se Mer information
kommer på www.fub.se/story PostkodLotteriet finansierar ”Störd och stolt”.
Med det här projektet vill FUB ta
nästa steg tillsammans med personer
med utvecklingsstörning för att ta
plats i samhället och visa vad mång-

fald och tolerans kan vara.
– Det är bra att FUB försöker få ut
personer med utvecklingsstörning i
samhället, tycker Thomas Wassberg.
* www.youtube.com/fubtv
TEXT OCH FOTO: JESPER TOTTIE

AN N ON S

Thomas Wassberg och Anna-Greta Wikén vid inspelningen av FUB:s film ”Störd och stolt”.

S

om en start på projektet ”Störd
och stolt”, och för att berätta
om samarbetet med skidklubben Åsarna IK, spelade FUB in en film
med Anna-Greta Wikén och Thomas
Wassberg. Åsarna bjöd på bästa vädret
och Thomas och Anna-Greta på bästa
humöret. Filmen sändes i programmet Postkodmiljonären och finns
även på FUB:s Youtube-kanal.*

Mötesplatser och arbete
– Jag har åkt skidor i många herrans
år och älskar det, sa Anna Greta, som

10 · UNIK

är medlem i både FUB och Åsarna.
Projektet som helhet vill skapa
mötesplatser och läger i Åsarna
och i Almedalen för att manifestera
mångfald i spännande och oväntade
samarbeten. En stor närvaro i Almedalen för att påverka politiker och möta
makthavare och ett träningsläger och
skidlopp för gemenskap och hälsa
tillsammans med Åsarna IK, som är
en av Sveriges mest anrika längdskidklubbar med profiler som Emma
Wikén, Teodor Pettersson och Johan
Olsson med flera.

Sysselsättning är vägen till ett
hållbart och inkluderande samhälle,
därför är ett delmål i projektet ”Störd
och stolt” är att komma på nya jobbmöjligheter och inspirera företag att
inkludera fler medarbetare med utvecklingsstörning. Det kommer bland
annat att ske genom en tankesmedja
och tävling.

Förebilder och berättelser
Projektet kommer även att samla in
100 berättelser från personer med
utvecklingsstörning i hela Sverige och

UNIK · 11

Churchill var inte heller klok
– om arbetslivet för personer med
funktionsnedsättning
Detta är en underbar pjäs som i högt tempo tar med åskådarna
ut på en emotionell berg- och dalbaneresa.

A

lltifrån gladskratt till skratt
för att det gör ont, till den
berömda klumpen i halsen
och tårarna som bränner i ögonen.
Timmen går alltför fort när vi följer
de tre huvudpersonernas försök att
få arbete och att fungera i arbetslivet.
Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och Jonas
med Aspergers syndrom.
Pjäsen Churchill var inte heller
klok spelas på Östra Teatern. Scenerna är realistiska och visar med tydlig
skärpa både vad som kan gå snett och
hur bra det kan vara med rätt person
på rätt plats.
Hanna går med liv och lust in i
sina jobb. Hon tar gärna de besvärliga hemtjänstkunderna. Gubben
som vägrar släppa in hemtjänsten
till exempel. Men hon måste lägga
mycket extra energi för att få kontakt
och tiden räcker inte till. Hon blir
mer och mer stressad och jobbet går
sämre och sämre.

Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra
Teatern.

Pjäsen som sätter ljuset
på rätten till arbete
– Pjäsen är en fristående fortsättning på Autist javisst! Efter att vi spelat den fick vi ofta frågan
om hur det skulle gå för Jonas. Skulle han exempelvis kunna få ett jobb?,
berättar Ulrika Ragnar Borell, producent på Östra Teatern.

I

Äntligen ett jobb
Jonas vill absolut inte tala om att
han har Aspberger när han kommer
till sin nya arbetsplats. Det går snett
direkt när kollegorna försöker ta
kontakt och hälsa honom välkommen
och småprata. Jonas snoppar av dem
utan att förstå det själv. Kollegorna
blir arga och vill inte ha honom där.
”Den där otrevliga jäveln blir inte
långvarig på det här stället”.
När Anton äntligen, äntligen efter
många försök får jobb på en hamburgerrestaurang stortrivs både han och
kunderna. Han har en klok, medmänsklig och affärsmässigt smart
chef som ser vilken tillgång han är för
företaget. Han får kunderna att trivas
och känna sig hemma. Ibland får hon
12 · UNIK

Föreställningen handlar om tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet.

säga till när han pratar för mycket,
men hon gör det på ett bra sätt och
Anton kan ta det. När chefen efter lite
mer än två år får nytt jobb på annan
ort blir Anton förtvivlad. Han säger
upp sig.
Detta är glimtar ur pjäsen som med
värme beskriver hur det är att söka
jobb och försöka komma in på en
arbetsplats när man har en funktionsnedsättning. Det märks att det finns
mycket kunskap om både arbetsvillkor och funktionsnedsättningar hos

dem som arbetat med pjäsen. För att
inte tala om det allmänmänskliga.
Den här pjäsen borde alla som på
något sätt är inblandade i frågan gå
och se. Politiker, tjänstemän på olika
nivåer, arbetsgivare, chefer, arbetskamrater …
Efter pjäsen finns möjlighet att
stanna kvar och diskutera kring den
med skådespelarna och resten av
publiken.
TEXT: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB
FOTO: URBAN WEDIN

pjäsen Churchill var inte heller
klok får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med adhd och
Jonas med Aspergers syndrom.
De möter en tuff arbetsmiljö där
bemanningsfirmor slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger
dem ute. Hanna bränner ständigt ut
sig. Jonas klarar inte att vara i grupp.
Men pjäsen visar inte bara på
svårigheter, utan lyfter framförallt
fram de många fördelar, när personer
med funktionsnedsättning kommer
in på arbetsmarknaden. När Anton
äntligen får ett jobb utvecklas hela
arbetsplatsen till det bättre.
– Vi vill sätt ljuset på det enorma
resursslöseriet i samhället som pågår
när personer med funktionsnedsättning stängs ute från arbetsmarknaden. Oftast på grund av okunskap
och fördomar, betonar Ulrika Ragnar
Borell.
”Churchill var inte klok” är en rätt

ovanlig och lite oväntad titel på en
pjäs från Östra Teatern. Hur kom den
till egentligen?
– Det är faktiskt Pär Larshans, hållbarhetschef på Max som är ”pappa”
till den. Vi hade ett möte kring frågor
om vad näringslivet hade att vinna
på att anställa personer med funktionsnedsättning. Plötsligt sa Pär:
”Churchill var inte heller klok, men
gjorde mycket bra ändå”. Och Pär har
faktiskt blivit en av rollfigurerna, likaså är Antons gestalt hämtad nästan
direkt från en serveringsvärd på en av
Max restauranger.
– Gunilla Boëthius har skrivit manus även till denna föreställningen.
Hon har själv en son med autismliknande funktionsnedsättning och har
på nära håll kunna följa hans kantade
väg för en plats på arbetsmarknaden.
Tack vare det är pjäsen också väldigt
autentisk.
Redan på genrepet nådde pjäsen en
bredare målgrupp än Östra Teaterns
tidigare föreställningar gjort.

– Vi har haft fler ”dörröppnare”.
Pär Larshans har självfallet lockat in
näringslivet, men även företrädare
från såväl regeringen som kulturlivet
har funnits på plats. Kan vi sprida
pjäsen brett i samhället så känns det
självfallet väldigt positivt.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: URBAN WEDIN

FAKTA:
Östra Teatern är en teaterförening från
Stockholm som sätter funktionsnedsatta
människors situation i fokus. Sedan 2003
turnerar de i Sverige, Norge och Finland
med fem utbildningspjäser skrivna av
dramatikern Gunilla Boëthius: När Lillan
kom till jorden, Mohikan med vita strumpor, Boogie för benlösa, Autist javisst!
och Churchill var inte heller klok. Östra
Teatern samarbetar bl a med kommuner,
landsting, företag, handikapporganisationer, universitet och museer.
www.ostrateatern.se
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Läs FUB:s remissvar i sin helhet

FUB ser däremot positivt på förslaget
om ett nationellt kunskapscentrum,

www.fub.se
www.regeringen.se

Thomas Jansson, förbundsordförande
FUB, tel: 073 508 82 95
Alf Lundin, Sakkunnig i lättlästfrågor
och 1:e vice ordförande,
tel: 070 565 80 10
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Nationellt kunskapscenter

För mer information kontakta
gärna:

TILL S

ND

– Det var viktigt med en översyn av
lättläst-verksamheten, säger Thomas
Jansson, förbundsordförande FUB,
men med det här förslaget missar
man demokratiperspektivet, som
borde funnits med som en bärande
princip i varje avsnitt i utredningen.
I sitt remissvar menar FUB att
rätten för varje individ, oavsett
funktionsnivå, att få samhällshällsinformation och att vara delaktig i

men tycker inte att ett sådant behöver ligga inom en statlig myndighet.
Ett brukarråd med tydligt inflytande
från medlemmarna samtycker man
också till.
Vad gäller information och marknadsföring understryker FUB behovet
av nuvarande Läsombuds-verksamhet,
där personal inom omsorgen läser
högt för boende inom exempelvis
daglig verksamhet. FUB noterar att
Läsombudsverksamheten, som berör
så många människor, varken nämns i
utredningen eller i de positiva remis�svar som hittills har offentliggjorts.
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P

Missar demokrati
perspektivet

samhället inte lyfts fram alls i utredningen. FUB vill lyfta fram vikten av
att konventionen för personer med
funktionsnedsättning iakttas. Vidare
anser FUB att det är oerhört viktigt
att man inte splittrar den verksamhet som i dag finns på Centrum för
lättläst. Det måste finnas en aktör
som ansvarar för och ser till helheten,
menar FUB.
Förbundet avslår både förslaget om
avgränsning av målgrupperna för
lättläst, där man delar in i primära
och sekundära grupper, och att insatserna för lättläst skulle överföras till
MTM, Myndigheten för Tillgängliga
Medier, då man anser att det skulle
innebära en kvalitets-försämring.
Förslaget att lägga den lättlästa
tidningen och böckerna inom statlig
verksamhet avslår FUB och man
betonar att tryckt material inte kan
ersättas av digitalt för förbundets
medlemmar.

J AT

B E D R I VA

N

u har FUB, Riksförbundet för
barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning, lämnat
sitt yttrande på den högaktuella
Lättläst-utredningen. Förbundet representerar de som enligt utredarens
förslag skulle räknas till de primära
målgrupperna för lättlästa nyheter,
information och litteratur, nämligen
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Men FUB tror inte
att de förslag som utredaren lägger
fram kommer att gynna förbundets
medlemmar.
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Glöm inte läsombuden

På dagliga verksamheten Servicegruppen i Åmål, betyder läsombuden och läscirklarna väldigt mycket för alla deltagare.
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frihet för

ditt barn.
Med många års erfarenhet av att erbjuda personlig assistans
till barn och unga, vet vi vad som krävs!

omniaab.se

08 - 442 34 57
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FUB i Tranås fyller 50 år!

Grannyra i Kristianstad

V

id ett fikastund i T
 ranås under
januari kom tre FUB-veteraner: Kent O
 ssiansson, Arne
Malm och Göte Hyltbring, att sitta
vid samma bord. De konstaterade att
FUB Tranås hade bildats på just den
platsen för snart 50 år sedan.
”Det var här på Ekliden som vi hade
mötet då FUB bildades, jag tror det
var 1964”. Konstaterade de.
Det innebär att Tranås FUB i år
fyller 50 år! Under 45 av de 50 åren,
har någon av de tre veteranerna varit
ordförande för FUB I Tranås!
Inför planerna för 50-årsfirandet
gick Kent Ossiansson till i FUB:s källarförråd.

Barndaghem, trivselkvällar
och sällskapsresor
– Jag fylldes av beundran när jag gick
igenom bevisen på allt ideellt arbete
som lagts ner i FUB under åren och
som blev synligt genom alla kurs
pärmar, broschyrer, utredningar,
kvittenser, protokollsböcker och
ordförande-pärmar, som täckte hela
tiden från föreningens bildande.
Dokumenten berättade om allt från
det egna barndaghemmet, påverkan
på landsting och kommun, samverkan och utbildningar med riks-FUB
och läns-FUB, styrelsemöten,års
möten, fritidsverksamheter, trivselkvällar, studiecirklar, lotterier, utflykter och till långa sällskapsresor. Där
Göte Hyltbring var chaufför under de
flesta resorna.
– Det blev väldigt god sammanhållning genom resorna och det var
väldigt uppskattat då många saknade
egen bil, berättar Göte Hyltbring.
Nu planerar FUB Tranås firande
tillsammans med gamla och nya
FUB:are den 5 mars i år. Det är nästan
på dagen då föreningen fyller 50 år,
eftersom FUB Tranås bildades den
4 mars år 1964.

Grattis till FUB Tranås!”
FOTO OCH TEXTUNDERLAG:

Jimmy Wärjerstam.

E

n kall och blåsig söndag i
januari gästade Postkodlotteriet
och Grannyran Kristianstad. En
dag som förmodligen många längtat
efter inte minst därför att ett antal
personer innan dagens slut kunde
titulera sig miljonärer.
Även FUB fanns på plats som en
av Postkodlotteriets förmånstagare.

Jan-Åke och Yvonne Wendel med sonen Jimmy representerade FUB vid Postkodlotteriets
Grannyra i Kristianstad 19 januari. Här tillsammans med Postkodlotteriets representant
Valdemar Pietsch.

Ett speciellt tält – Galleriet – fanns
dagen till ära uppsatt på Lilla Torg
– där hela arrangemanget gick av
stapeln – och här var uppgiften att
dela ut diverse informations- och
reklammateriel samt samla in frågeformulär. Ett intressant och givande
uppdrag inte minst för möjligheten
att informera om FUB:s arbete.

Som representanter för FUB medverkade Jan-Åke Wendel med fru
Yvonne och sonen Jimmy.
Ett TACK till PostkodLotteriet och
Valdemar för ett fantastiskt tillmötesgående.
TEXT OCH FOTO: JAN-ÅKE WENDEL

AN N ON S

Bland alla olika aktiviteter har Tranås FU också under många år haft innebandy varje vecka.
Spelglädjen är stor bland deltagarna och det görs massor av mål. Fr.v. Maria Nyström, Erik
Hagman, Markus Greborg, Emil Turesson, Viktor Jacobsson, Kaj Skantze och Kent Ossiansson,
föreningens ordförande.

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

.

Nästa nummer kommer den 21 april. Boka senast den 24 mars.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.

KENT OSSIANSSON, FUB TRANÅS
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Elvis-utställning på Årjängs bibliotek

Anders Byström packar upp en av LSS-utställningens montrar.

A

nders Byström har älskat Elvis Presley länge, och
det har märkts i hans lägenhet.
Han har påslakan, lyktor, kortlekar, muggar och
tavlor, men framför allt skivor.
Anders har länge önskat att få visa upp alla sina saker.
Helst skulle han velat öppnat ett kafé med go fika, Elvismusik och alla sina saker. Men det är inget som är gjort i
en handvändning.
Då kom möjligheten att få ställa ut på Årjängs bibliotek.

En av montrarna.

Utställningen pågick mellan den 7 jan–25 jan 2014.
Anders vet precis hur en utställning ska vara. Det ska
vara invigning, vernissage med blommor, bubbel och salta
pinnar.
Det kom cirka 40 personer under den timmen vernissagen höll på.
Utställningen har varit mycket uppskattad och den ska
senare i vår visas på biblioteket i Charlottenberg.
TEXT OCH FOTO: NANCY BERGSTRÖM-KÄLL

Personlig rådgivning för medlemmar

Mosaiktavlan Anders Byström har gjort.

18 · UNIK

Genom FUB kan du som medlem få rådgivning på flera olika sätt.
Rådgivningen är en förmån för dig som medlem och ingår i medlemsavgiften. Du kan också få personlig hjälp av olika personer/ombud
inom FUB.
FUB har rättsombud som hjälper medlemmarna i juridiska frågor
och medlemsrådgivare som ger personlig rådgivning i många olika frågor. Riksförbundets jurister ger rättsombuden stöd i deras verksamhet.
Vanliga frågor och svar hittar du på FUB:s webbplatsen
www.fub.se/rad-och-stod/
radgivning
UNIK · 19
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Välbesökt julfest hos FUB
i Skellefteå

20%
ih

elkund
srabatt

Söndagen den 8 december gick den traditionella julfesten av stapeln
hos FUB i Skellefteå.
Aftonen inleddes med ett uppträdande av Mattias & Peter, två
mycket duktiga killar som jobbar med underhållning på Nöjesfabriken
Sedan åt de 110 deltagarna en mycket god julgröt med skinka och
njöt av ett uppträdande av Skellefteåbygdens Lucior.
Efter ett spännande lotteri med fantastiska priser, kom det inte
bara en utan två tomtar med välfyllda julkappssäckar.
När alla glada människor fått träffa tomten och öppnat sina
julklappar så tackade FUB sina medlemmar för det gångna året och
önskade dem en God Jul och Ett Gott Nytt År. Sen gick alla hem, även
tomtarna som förvann ut i det snötäckta landskapet.
TEXT OCH FOTO: JIMMY JOHANSSON FUB SKELLEFTEÅ

Givande dialogmöte i Umeå
Den 8 februari samlades FUB-medlemmar från hela Västerbotten för ett dialogmöte,
på Scandic hotell i Umeå.

Spara pengar på dina
försäkringar
FUB är en del av UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem i FUB kan teckna trygga

och förmånliga försäkringar för bil, boende och olycksfall för dig och dina familjemedlemmar.

•

Generösa rabatter på upp till 20% när du tecknar flera försäkringar

•

Snabba svar och inga krångliga knappval

•

Från vänster: Maria Holmberg, Alf Lundin, Thomas Jansson och Anders Petersson.

D

agen inleddes med lunch
och därefter berättade Jesper
Totti, informationsansvarig på
FUB om projekten ”Ansökan om ett
vanligtliv” och ”Störd och stolt”.
Maria Holmberg, ledamot i För
bundsstyrelsen berättade om Stiftelsen ALA:s forskningsdagar och ett
material som finns från de dagarna
som lokalföreningarna kan använda.
Hon berättade vidare om FUB:s boendeenkät och den äldrekonferens som
FUB var med att arrangera i november förra året.
20 · UNIK

God man och hälso- och sjukvårdsfrågor
Medlemsrekrytering, god man och
hälso- och sjukvårdsfrågor stod också
på programmet. Många hade frågor
och funderingar kring detta.
Ett annat problem eller snarare
önskemål som flera medlemmar lyfte
fram var möjligheten att komma i kontakt med andra föräldrar som har barn
med utvecklingsstörning.
Skellefteå berättade om en aktivitet
som de hade i slutet av januari på Leos
lekland där barnen kunde leka, FUB

Dessutom får du som medlem...

Personlig service av en person som kan hjälpa dig i alla dina ärenden

Ring

hade ordnat med barnvakter, samtidigt
som föräldrarna kunde prata om skolfrågor.
Abbas Hagjo, från FUB I Umeå lyfte
fram frågan om vikten av att ha ideologiska diskussioner inom organisationen.
Alla deltagare på dialogmötet var
överens om att det är väldig givande och
värdefullt att få tillfälle att träffas från
olika föreningar för att föra diskussioner
om gemensamma frågor inom förbundet.

oss i d
ag så
berätt
ar vi
mer!

010-490 09 91

info@unikforsakring.se
ww.unikforsakring.se

i samarbete med

TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON,
OMBUDSMAN FUB
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Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

LANDET RUNT

En trevlig dag på Leos lekland
i Skellefteå
Söndag den 26 januari bjöd FUB Skellefteå in
till en dag för alla barn på Leos lekland.
Det kom 24 barn och deras föräldrar. Tillsammans med styrelsen och alla barnvakter
blev vi över 80 personer.
Föräldrarna bjöds på en intressant föreläsning av Anna Gabrielsson från riks FUB. Anna
pratade om skolfrågor och LSS lagen.
Barnen började dagen med lunch i
djungelrummet medan föräldrarna fick jobba
i piratrummet.
Efter en god lunch var det lek och skoj i
flera timmar.
Ungdomarna som hjälpte oss i styrelsen
att vara barnvakter var fantastiskt duktiga.
Tack alla ni som kom till vår trevliga träff
och tack till personalen på Leos.
TEXT OCH FOTO: JIMMY JOHANSSON
ORDFÖRANDE FUB SKELLEFTEÅ

Lotteriet där alla är vinnare
Varje månad har våra lottköpare chans att få dela på många miljoner med sina grannar. Samtidigt bidrar de till vårt överskott som vi skänker till FUB och övriga organisationer som vi stödjer.

AN N ON S

Tycker du att alla människor är
lika mycket värda?
platser finns kvar på gålölägret 2014

Är du 14–18 år? Då är Gålölägret ett konfirmationsläger för dig!
Alla kan vara med, oavsett om man går i grundskola, grundsärskola
eller resursklass. Lägret drivs av Svenska kyrkan (Högalids församling)
i samverkan med Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet.
Plats: Ansgarsgården utanför Flen. Kostnad: 6 000 kronor.
Lägerperiod: 23/6–13/7 2014 och 26–28/9 2014.
Info/anmälan: Gunilla Lindén 070-217 87 81, info@galo.nu, www.galo.nu

22 · UNIK

Ett friskt och långt liv, resor, ny bostad, ekonomiskt
oberoende, en bättre värld… alla har vi våra drömmar.
En del av dem går att köpa för pengar, andra kräver
ett socialt engagemang. Genom att vara med i
PostkodLotteriet har du chans att uppfylla både dina
egna och dina medmänniskors önskningar.
Ny vinstchans varje dag
De högsta veckovinsterna lottar vi ut till helgen – en
miljon kronor på fredagen och ytterligare en miljon
på lördagen. Du har också chans att vinna upp till
100 000 kr per lott plus en bil varje fredag. Dessutom
lottar vi ut många miljoner i GrannYran tre gånger per
år och i många vinstrika extradragningar under året.

Skrapa lotter i mobilen
Numera kan du skrapa lotter och spela Bingo på nätet.
Skraplotterna kan du också skrapa i mobilen. Har du
inte redan gjort det, gå in på postkodlotteriet.se,
skapa ett konto och roa dig med våra spel så har
du chans att vinna upp till två miljoner! Precis som
för lotten går överskottet från våra skraplotter och
bingospel också till våra förmånstagare.
Världens näst största privata givare
Tillsammans med våra systerlotterier i Holland och
Storbritannien har vi under de senaste 25 åren skänkt
över 45 miljarder kronor till välgörande ändamål. Det
gör oss till världens näst största privata givare.

Köp en lott i dag – postkodlotteriet.se
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Till vilken skolmyndighet
ska jag vända mig med
min fråga?
När det uppstår ett problem i skolan då är det viktigt att vändas sig till rätt myndighet.
Även om den myndighet du vänder dig till ska hjälpa dig med att hänvisa till rätt myndighet
så sparar det tid och kraft att hamna rätt från början. Vilka program kan min son söka på
gymnasiesärskolan? Mitt barn i förskolan orkar inte med den höga ljudnivån på sin förskola,
till vem vände jag mig? Var finns det läromedlen som är anpassade till min son som har en
synnedsättning? Det kan finnas många frågor runt barnets skolsituation.

D

e tre stora skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar alla med frågor inom skolan men de
har olika uppdrag.

Skolverket
Skolverket ska förbättra skolornas verksamhet utifrån
kvalité och resultat genom att styra, stödja, följer upp
och utvärdera kommuners och skolors arbete. Skolverket
arbetar även med att informera i olika skolfrågor. De har
en upplysningstjänst på telefon har genom att information på sin webbplats och producerar själva stödmaterial.
Ett exempel på dokument som myndigheten tar fram är
Allmänna råd. Allmänna råd finns för flera olika områden
såsom exempelvis; hur skolan bör göra med åtgärdsprogram, mottagande i grundsärskolan, verksamheten på
fritidshemmet och i förskolan. Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa
förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan
inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. Myndigheten ska också besluta om
och utfärda legitimationer för lärare och förskollärare.
Skolverkets ansvar omfattar även Lärarnas ansvarsnämnd.
Till Skolverket kan man vända sig om man har frågor om
vilka regler som gäller i skolan enligt den lagstiftning som
finns, men de gör inga tolkningar av lagen. Skolverket ger
inga råd eller rekommendationer utöver Allmänna Råd
och de juridiska vägledningar som de ger ut. Till Skolverket kan man vända sig med frågor som, kan en förskola eller ett fritidshem stänga helt under några sommarveckor?
Är det ok att förlänga en kurs i gymnasiesärskolan när målen inte uppnåtts, eller måste man läsa om hela kursen?

Skolinspektionen
Skolinspektionen granskar missförhållanden i skolan och
bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Om
man upplever att det är problem i skolan till exempel får
inte eleven det stöd denna behöver eller om eleven helt en-
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kelt inte får någon undervisning då är det en omständighet som kan ska anmälas till Skolinspektionen, som sedan
utreder anmälan. Till Skolinspektionen kan du också anmäla om barnet inte får en förskolplacering inom rimlig
tid, om det är stökigt på skolgården på raster eller om ett
barn blir utsatt för kränkningar. Man kan också anmäla
en legitimerad lärare eller förskollärare som har betett sig
olämpligt eller agerat felaktigt i sitt arbete. Myndigheten
kan bara utreda sådant som har inträffat, inte sådant man
är orolig för kommer att hända. De kan inte heller vara
med i skolan och lösa problemen. Skolinspektionen gör
en opartisk bedömning om skolan har handlar i strid med
de regler som gäller för verksamheten och de företräder
ingen enskild part. När de tagit emot en anmälan gör de
först en bedömning om de ska göra en utredning överhuvudtaget. I de fall de inte går vidare med en anmälan ges
besked om det och även en motivering till varför det inte
blir någon utredning. Om myndigheten emellertid beslutar att gå vidare så gör de en egen utredning som leder till
någon form av beslut. Det tar i regel mellan 4–6 månader
för Skolinspektionen att fatta ett beslut.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten (smpm) arbetar för
att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning
ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Hit
kan skolhuvudmän och skolpersonal vända sig för att få
rådgivning i sin pedagogiska verksamhet. Det kan handla
om skolsituationen för en enskild elev, om undervisning
i klassen i ett visst ämne, elevhälsan eller om hjälp med
läromedel. Spsm har även utbildningar för skolpersonal
och vissa fall anhöriga. Om en elev med utvecklingsstörning även har en hörselnedsättning kan spsm på begäran
göra en utredning av elevens behov av specialpedagogiskt
stöd. Det ingår även i myndigheten uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning på det
specialpedagogiska området. Om det finns brister i skolans miljö som exempelvis dålig luft, avsaknad av ramper

eller hög ljudvolym, då ska man vända sig till Arbetsmiljöverket. Om det gäller miljön i en förskola ska man vända
sig till den som är ansvarig i kommunen.

Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd är en domstolsliknande och opartisk myndighet. Hit vänder man sig då man
har fått ett beslut som är möjligt att överklaga. Alla beslut
inom skolan är inte möjliga att överklaga men beslut om
till exempel åtgärdsprogram, skolplacering, mottagande
i grundsärskola, skolpliktens upphörande och enskild undervisning är sådana beslut som vårdnadshavare eller elev
kan överklaga och dessa ska överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd. Det gäller beslut inom grundskola
gymnasieskola och vuxenutbildning. Beslut om skolskjuts

ska dock överklagas till Förvaltningsrätten.
Läs mer om de olika skolmyndigheternas uppdrag på
www.skolverket.se
www.skolinspektionen.se
www.overklagandenamnden.se

Anna Gabrielsson
ombudsman
e-post: anna.gabrielsson@fub.se
tel: 08-50 88 66 50

Ibrahim Baylan stödjer kravet på
fler specialpedagoger i skolan

Nicklas Mårtensson, Autism- och Aspergerförbundet, Annica Nilsson, RBU, Ibrahim Baylan, Thomas Bushby, Rädda Barnen,
jag och Cecilia Ekstrand, SRF.

D

en 30 januari träffade FUB socialdemokraternas utbildningspolitiske talesman Ibrahim Baylan tillsammans med representanter från några andra förbund.
Vi framförde våra tankar och synpunkter på förslaget
som gäller ändringar i skollagen om åtgärdsprogram.
Samtliga organisationer vill att ansvaret för att upprätta
åtgärdsprogram för eleverna även fortsättningsvis ska
ligga på skolan, vilket Baylan höll med om. Han sa sig
förstå vidden av det svåra i att föräldrar själva ska initiera
ett åtgärdsprogram därför att det är lärarna som har den
nödvändiga pedagogiska kunskapen. Baylan stödde även
vår uppfattning om att det bör finnas fler specialpedagoger i skolan, vilket vi har tagit upp i flera sammanhang.
”Det är inte fel på lagstiftningen, den är bra. Det är hur
lagen implementeras ute i skolarna som är problemet, sa
Ibrahim Baylan.”

Från intresseorganisationerna tog vi upp frågan om hur
viktigt det är att rektorer har kunskap om olika funktionsnedsättningar och de konsekvenser de medför i en lärandesituation.
Vi berättade att vi har haft flera samtal med Skolverket
om att denna kompetens måste införlivas i rektorsutbildningen.
Baylan höll med om att en stärkt rektorsroll skulle kunna
ha stor betydelse. Han menade även att i många skolfrågor
kan partierna mötas och hitta lösningar. Exempelvis vill
socialdemokraterna behålla de nya möjligheterna för lärare
att utvecklas och göra karriär inom skolan, i likhet med det
som regeringen har infört.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON
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Daniel Rausch
– Ny Klippansekreterare

Ingrid Lindstrand, FUB
Halland – till minne

I oktober förra året började Daniel Rausch som Klippansekreterare på FUB:s kansli i Stockholm.
Vad tycker du är viktigast i jobbet?

Vad står närmast för dörren?

– Det viktigaste är att jag kan förmedla en trygghet till styrelsemedlemmarna så att deras medverkan i
styrelsen fungerar så bra som möjligt.
Att de känner att allt det praktiska
fungerar. Det är även viktigt att jag
ibland kan vara ett stöd så att varje
ledamot får utrymme att säga vad
han eller hon tycker utifrån det som
styrelsen samtalar om.

– Inom kort har Klippan styrelsemöte, så det är förberedelser inför mötet
just nu. Sedan är det ordförandekonferensen i slutet av april, inför den
pågår planeringen för fullt.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT

Bemötande är en viktig fråga för dig.
Varför?
– Det tror jag bland annat grundar
sig i min uppväxt och de erfarenheter jag fått via min syster som har
en utvecklingsstörning. Jag tror och
hoppas att det har lärt mig att tänka
på att varje människa är unik, alltså
speciell, och därför är värda att bemötas med respekt. Att ingen människa
är viktigare än någon annan.

Daniel Rausch, Riks-Klippan sekreterare.

Namn: Daniel Rausch
Gör: Riks-Klippan sekreterare och hand
ledare åt Conny Bergqvist
Bor: Uppsala
Familj: Gift med Stina
Fritid: Motion, läsa bibeln, Wordfeud,
dokumentärer på Sveriges television
Gillar: Att lära känna nya människor
Gillar inte: Frukt i mat (speciellt inte
russin och banan!)
Bästa minnet: Att gå in i kyrkan när jag
gifte mig med Stina 2010!

Vad gör du i egenskap av Klippan
sekreterare?
– Mitt huvuduppdrag är att finnas tillhands som ett stöd på Klippans möten samt skriva protokoll. Dessutom
sköter jag en del praktiska saker som
bokning av hotell utskick med mera,
inför olika möten med Klippans
deltagare. Jag är också handledare åt
Klippanrådgivaren Conny Bergqvist
på kansliet.
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Hur kom du själv i kontakt med FUB?
Jag har en syster som är nio år äldre
som har en grav utvecklingsstörning.
Min mamma har varit aktiv inom
FUB, så jag kände till organisationen
och tyckte det kändes spännande att
få jobba här.
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RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11

E

n pionjär har gått ur tiden.
Under sin långa levnad fick hon
uppleva en, trots sina kvarvarande brister, makalös utveckling av samhällets behandling av personer med
utvecklingsstörning. En utveckling
som hon var med om att starta och
som hon har varit en viktig pådrivare
av. Hon var med om att bryta den
fördomsvall som fanns i 1950-talets
Sverige. Det krävdes både mod och
beslutsamhet.
1952 hade ett antal föräldrar till
hemmaboende barn med utvecklingsstörning samlats i KFUK:s ”Lilla lekskola” i Stockholm för föräldramöte.
Att ha ett barn med utvecklingsstörning var inget man kunde tala om
med andra, det var skamfullt och
skulle döljas. Begreppet utvecklingsstörning fanns inte, det handlade om
sinnesslöa, efterblivna och liknande
beteckningar. En förälder, G.A. Hjelmström, föreslog att man skulle bilda
en förening. Ingrid Lindstrand var
där, en av de sista som kunde minnas
denna händelse som blev upprinnelsen till den idag landsomfattande
rörelsen Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna,
FUB. Ingrid var noga med att betona
att FUB inte var en föräldraförening
från början, det fanns läkare, lärare

och andra professionella med. Den
kunskap som fanns, och den var inte
omfattande och den var förlegad,
fanns dock hos dem.
Ingrids engagemang begränsades
inte till den egna sonen. Hon ville
förändra och arbeta för goda livsvillkor för alla, men hon och hennes
familj fick handgripligt känna av den
verklighet personer med utvecklingsstörning hade att leva i. Läkarnas
attityder – ”glöm, lämna bort och
skaffa nytt barn” – de förfärliga vårdhemmen, Vipeholm bland annat, avsaknade av allt annat stöd och hjälp.
Genom engagemang i Riksförbundet
FUB var hon med att driva fram den
första Omsorgslagen 1967, den lag
som var början på de stora förändringarna. Vårdhemmen lades ner så
småningom och hon fick uppleva
att hennes son kunde flytta ut till en
bostad i samhället.
Den kunskap och de erfarenheter
hon skaffade sig förde hon ut till
andra. Hon skrev om betydelsen av en
god första information till nyblivna
föräldrar, hon blev rådgivare och gav
av sin erfarenhet till många oroliga
och vilsna föräldrar. När familjen
flyttade till Halmstad engagerade sig
hon och hennes man, Karl-Fredrik, i
bildandet av en lokal FUB-förening.

1961 bildades den nya föreningen
med Karl-Fredrik som första ordförende. Det första som man tog itu med
var att få igång en koloniverksamhet för att stimulera barnen och ge
föräldrarna lite avlasting. En lek- och
terapiverksamhet var på gång och
där var Ingrid. Lekoteken som drevs
av FUB blev en viktig resurs för att ge
barnen stimulans. Föräldrar kunde
där låna hem leksaker som var anpassade för barnens behov. Det var vad
man hade, skolplikten för alla barn
med utvecklingsstörning, även de s.k.
obildbara, kom inte förrän 1967. Även
när det gällde de senare så populära
kurserna för vuxna på folkhögskolan
Katrineberg var hon initiativtagare
och uppskattad kursledare. Det är
många personer med intellektuella
funktionhinder, en nu vanlig beteckning, som minns henne med värme.
Under många år var Ingrid ordförande för Länsförbundet FUB
i Halland och en viktig länk till
Riksförbundet. Hon var en klok, trygg
klippa, en mentor och stöd för lokalföreningarna i Halland.
Vi i vår generation som hade förmånen att möta henne minns henne
med värme. Må hennes person och
hennes insatser inte glömmas bort.
OLOV ANDERSSON, HALMSTAD

AN N ON S

Vi vågar påstå att vi är Sveriges
ärligaste assistanssamordnare.
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.

www.vivida.se/arlighet
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Min Omsorg har bytt namn:
nu är vi också Unika!

FUB-NYTT

Musik

Korttids

FUB-NYTT

Kick-off för
ekonomiundersökarna!

FUB:s ekonomiundersökning, som genomförs under våren, kommer i första hand ta reda
på hyresnivåerna runt om i landet, samt kostnader för resor till och från daglig verksamhet.
Resultatet kommer bland annat att publiceras i Unik nr 3.

D

en 18 januari var det kick-off
för de medlemsrådgivare och
rättsombud som hade anmält
sig att vara med och genomföra den
ekonomiundersökning som FUB ska
utföra under våren.
Dessa personer kommer att ringa
upp ett antal slumpvis valda kommuner och ställa ett antal frågor. För
att klara av detta tidsödande, men
oerhört viktiga uppdrag, kommer de
i vissa fall ta hjälp av FUB:are ute i
landet. Det finns så många frågor vi
skulle vilja ställa men hur vi än gör
får vi i den här första ekonomiunder-

sökningen inte med allt och alla. Vi
hoppas att det här blir den första, som
sedan kan följas av flera. I den här undersökningen vill vi nu exempelvis ta
reda på hyrorna, kostnader för resor
till och från daglig verksamhet.

Almedalsveckan i sommar satsar FUB
stort. Vi hoppas att vi kommer att ha
resultat från undersökningen att ta
med oss till ett av de planerade seminarierna i Almedalen.

Rapport kommer

Den här undersökningen är oerhört
viktig och vi hoppas att vi lyckas få in
många många svar.
Tack till alla fantastiska medlemsrådgivare och rättsombud som ger av
sin dyrbara tid till detta!

När informationen har samlats in
kommer vi att sammanställa resultaten och skriva en rapport som
kommer att publiceras bland annat i
Unik, och kunna användas i det fortsatta intressepolitiska arbetet både
på lokal nivå och på riksnivå. Under

Musikstudio

I sommar öppnar ny daglig
verksamhet med film och
musikvideoproduktion!

Hoppas på många svar

Morgondagens

LSS-omsorg, idag

TEXT: ELISABETH LANGRAN, FÖRBUNDSJURIST
FUB OCH KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

FÖRBUNDSSTÄMMA 2014
FUB:s Förbundsstämma hålls i år i Malmö den 16-18/5 2014.
Som vanligt börjar vi med en temadag som den här gången handlar om LSS.
Inbjudan med mer info skickas ut inom kort.

FUB

I nytänkande och moderna miljöer jobbar vi med musikal och
dansproduktioner.

Ledsagning

Vi har daglig verksamhet på Fridhemsplan, Östermalm och i Stadshagen.
Vi har även tre korttids med dans, musik och teater. Ett av dessa har flytta
hemifrån träning. Man flyttar alltså hemifrån en vecka varje månad. Vi har
också ett stort utbud av ledsagare med olika talanger.
Ring 08 - 522 082 82 eller besök oss på www.unika.nu. Spana också in
Facebook.se/UnikaSverige för att se bilder och filmklipp.

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning
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Sångcoaching

www.unika.nu - info@unika.nu

NOTISER

NOTISER

Bidrag att söka
till fritids
verksamhet i
Örebro Län
Bruno Nilssons stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro län delar årligen ut
bidrag till fritidsverksamhet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
bosatta inom Örebro län. Ansökan om
bidrag för innevarande år skall vara
stiftelsen tillhanda senast den 30 april
2014.
I ansökan skall lämnas fullständiga
uppgifter om sökande och hur sökt
bidrag skall användas. Ansökan skickas
till Bruno Nilssons Stiftelse, c/o Örebro
Länsförbund FUB, Mellringevägen 120B,
703 53 Örebro.
Se även www.orebrolan.fub.se
Här finns ansökningsblankett att
hämta.
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Sommarkurs!

Under tre härliga sommarveckor
får du tillfälle att delta i aktiviteter
av många slag. T.ex. musik, dans,
färg, form, idrott, friluftsliv och
matlagning.

Baslinjen!

!

Prova på vecka, 10-14 mars, för
dig som vill söka till vår 3-åriga
linje.

Kulturhelg! 25-27 april

Läs mer på www.glimnet.se
eller ring 044-44800
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Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag
att titta närmare på vissa stödinsatserna till
personer med funktionsnedsättning i syfte att
få kunskap om likvärdigheten och rättsäkerheten i dessa insatser behöver stärkas.
– Det är viktigt att de insatser som beviljas
enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, förkortad LSS, ges på ett
rättssäkert och likvärdigt sätt. Därför behöver
regeringen uppdaterad kunskap om hur
kommunerna tillämpar lagen. Det gäller
särskilt insatserna bostäder med särskild service, avlösarservice och korttidsvistelse samt
ledsagarservice som har särskilt stor betydelse
för personer som har grava synskador eller
syn- och hörselskador. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på dessa

insatser, säger Maria Larsson.
Socialstyrelsen ska inhämta information
om insatsernas utformning i kommunerna,
riktlinjer för insatserna och eventuella
avgränsningar. Underlaget ska analyseras
mot lagstiftningens intentioner, rättspraxis,
likvärdighet och rättssäkerhet. Socialstyrelsen
kommer även att kunna föreslå åtgärder för
att förbättra likvärdigheten och rättssäkerheten om det finns behov av det. Det kan till
exempel avse översyn av vissa bestämmelser
i lagen.
– Det är mycket angeläget att fortsatt
vårda och värna LSS-reformen, säger Maria
Larsson.
Uppdraget ska redovisas senast den
15 februari 2015.

Lokalföreningar och
länsförbund!
Nya ansökningsdatum för bidrag från Kronprinsessans Victorias
fond och Radiohjälpsfonden via Riksförbundet

FOL

Glimåkra
folkhögskola

Stödinsatser enligt LSS kartläggs

Handikappföreningar har möjlighet att söka
stöd från Radiohjälpen och Kronprinsessan
Victorias fond för att finansiera kostnader
för medhjälpare vid läger, resor eller andra
träffar, samt även för föreläsarkostnader.
I dagsläget prioriteras inte utlandsresor.
Föreningarna kan ansöka om medel till två
aktiviteter per ansökningstillfälle eller totalt
fyra per år.
Radiohjälpens styrelse fattar beslut vid
två tillfällen per år. Inför dessa tillfällen skall
Riksförbundet ha översänt en sammanställ-

ning till Radiohjälpen, där det framgår vilka
föreningar som söker stöd, till vad och vilket
belopp.
OBS! Ansökan ska vara Riksförbundet 
FUB tillhanda senast 1 mars och 1 september
varje år.
Ansökningsblankett finns att hämta på
FUB:s hemsida www.fub.se/fonder eller kan
rekvireras av Kerstin Schulzenheim via mejl
kerstin@fub.se eller telefon 08-508 866 26.
Välkommen med din ansökan!

Praktikantprogrammet en
besvikelse
Ingrid Burman, Handikappförbunden, är besviken på det så kallade praktikantprogrammet. Det syftar till att ge människor med
funktionsnedsättning praktik som ska leda till
jobb på statliga myndigheter. Av dem som är
klara med sin praktik är det bara 23 personer
som har fått en anställning.
– Det är beklagligt att det är ett så dåligt

resultat. Jag förutsätter att staten har ett
mycket större rekryteringsbehov än så. Det
här är en dold arbetskraftsreserv som nekas
tillträde till arbetsmarknaden. Jag förväntar
mig att man tar större ansvar som statlig
arbetsgivare, säger Ingrid Burman i en uppmärksammad artikel i Aftonbladet.
www.hso.se

Turnéplan för

Plåtgubbar: Bosse Östlin och Johan Svangren. Foto: Per Trané.

Glada Hudik-teaterns föreställning
Trollkarlen från Oz hade primär den
12 februari på Camp Igge i Hudiksvall.
Föreställningen spelas på följande
ställen under våren och försommaren.
Biljetter finns att köpa på bland annat
www.ticnet.se
För mer info se www.gladahudikteatern.se

22 april
23 april 	
28 april 	
29 april 	
12 maj 	
13 maj 	
26 maj 	
27 maj 	
28 maj 	

19:30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Visby Strand, Visby
Visby Strand, Visby
Läkerol Arena, Gävle
Läkerol Arena, Gävle
Fjällräven Arena, Ö-vik
Fjällräven Arena, Ö-vik
Idunteatern, Umeå
Idunteatern, Umeå
Idunteatern, Umeå

Läs mer sidorna 1–5 i Unik Lättläst

Ny briljant föreställning
med Moomsteatern
Lysande recensioner för Moomsteaterns föreställning:
”Mannen utan Riktning” .

Mannen utan Riktning är historien om en man som förlorar
riktningen i livet. Här rusar livet Autobahnlikt förbi samtidigt
som minnena ligger fastfrusna kvar under fötterna. Hans resa
är inspirerad av 1300-talsverket Den gudomliga komedin av
Dante Alighieri, om Dante som förlorar sin älskade Beatrice
och beger sig på en resa genom Helvetet för att finna henne,
guidad av diktaren Vergilius.
Föreställningen som fått lysande recensioner är en samproduktion mellan Moomsteatern och Riksteater. Den spelas
på olika platser i landet fram till 1 mars 2014.

Gunilla Ericsson som Flygvärdinnan, i Helvetets terminal. Ronnie Larsson
som Dante. Foto: Bodil Johansson.
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Skriftliga beställningar kan
skydda utsatta grupper vid
telefonförsäljning
FUB arbetar med frågan om vilka möjligheter det finns för att utöka skyddet mot bedräglig
distans- och hemförsäljning. Ett förslag från regeringen i slutet av 2013 öppnar upp en
möjlighet att i lagstiftningen lägga till krav för vissa avtal där skyddsintresset ansetts extra stort.
Jesper Ehlis, rättsombud, redogör nedan för vad som gäller vid
bland annat telefonförsäljning och hur FUB ser på frågan.

1

april 2005 trädde distans- och
hemförsäljningslagen i kraft.
Lagen omfattar situationer
där den som vill sälja något söker
upp den som vill köpa något. Det vill
säga när du handlar på internet, via
postorder, telefon eller när du köper
något av en försäljare som kommer
till dig.
Distans- och hemförsäljningslagen
är tvingande till köparens fördel.
Säljaren tvingas genom lagen att ge
köparen viss information före och
efter att ett avtal ingås och köparen
har också en lagstadgad ångerrätt på
14 dagar från dess att köparen mottar
varann oavsett vad som står i avtalet.

Inte tillräckligt skydd
FUB:s erfarenhet är att skyddet inte
är tillräckligt. Det är för många
människor har svårt att förstå informationen som ges över telefon och
möjligheten till ångerrätt kommer
inte fram tillräckligt eller uppfattas
inte alls. Det är även för lätt att binda
upp sig i diverse olika avtal genom att
bara svara ja i telefonen eller klicka
på en länk på skärmen. Detta gäller
alla människor i samhället.
Ännu svårare är det för särskilt utsatta målgrupper. De som hör dåligt,
ser dåligt, är lättövertalade, lättmanipulerade eller av andra anledningar
har svårt att säga nej eller motstå
vissa erbjudanden. Många grupper
i samhället kan därför behöva ett
utökat skydd mot distans- och hemförsäljning.
Att begränsa möjligheten att
ingå avtal är problematiskt. Proble32 · UNIK

met är att personer vill ha kvar sin
rättshandlingsförmåga samtidigt
som de inte vill bli bundna av vissa
avtal. Begreppet rättshandlingsförmåga b
 etyder att kunna ge sig själv
skyldigheter och rättigheter genom
exempelvis avtal. Om man minskar
möjligheten att ingå avtal begränsas
därför även personers rättshandlingsförmåga. Ett exempel på en sådan begränsning är förvaltarskap. Tar man
bort rätten att ingå avtal tar man
även bort möjligheten att rättshandla
i motsvarande utsträckning.
Kvar är då möjligheten att komma
ur ett avtal som ingåtts. Möjligheten
att i efterhand komma ur avtal finns
på olika ställen i lagstiftningen. Det
är då fråga om avtal där det finns
något otillbörligt i avtalssituationen.
Tvång, utnyttjande, fel i vara och
liknande saker är exempel på otillbörliga situationer.
1924 års lag om verkan av avtal,
som slutits under påverkan av en
psykisk störning är en sådan lag som
ogiltigförklarar ett avtal i efterhand.
Lagen föreskriver att ett avtal som
ingåtts under påverkan av en psykisk
störning är ogiltigt. En sådan ordning
kräver att individen ifråga bevisar
orsakssambandet mellan störningen
och avtalsingående i domstol.

Undanröja många problem
Ett bra alternativ skulle därför kunna
vara att föra vidare bestämmelsen in
i distans- och hemförsäljningslagen
där avtal som ingåtts med personer
inom särskilt utsatta målgrupper
ska kunna underkännas, särskilt om

syftet med telefonförsäljningen är att
söka upp dessa utsatta målgrupper.
I slutet av 2013 arbetat regeringen
fram ett förslag för lagrådsremiss där
avtal om premiepension ska kräva
skriftlig bekräftelse. Detta innebär
att det har öppnats upp en möjlighet
att i lagstiftningen lägga till krav för
vissa avtal där skyddsintresset ansetts
extra stort.
Här anser FUB att en tänkbara
lösningar skulle kunna vara ett
formkrav på skriftlig bekräftelse. En
skriftlig bekräftelse skulle kunna
undanröja många problem för de utsatta målgrupperna vid distans- och
hemförsäljning.
Under 2013 har det utkommit skrivelser på regeringsnivå där frågan om
skriftlig bekräftelse av telefonavtal behandlas. Förslaget behandlar frågan
om telefonavtal om premiepensioner
ska bekräftas skriftligen för att bli
giltiga. Det har alltså inte ansetts stå i
strid med direktivet från EU att kräva
skriftlig bekräftelse.
Det finns ett erkännande av att
distans- och hemförsäljningsavtal
medför problem genom att köparna
blir särskilt utsatta. Däremot verkar
det inte som om det finns något
erkännande för att vissa målgrupper
blir särskilt utsatta vid denna typ av
uppsökande verksamhet.
Om regeringen i fortsättningen ska
tillåta att avtal sluts på distans måste
även ett starkare skydd för utsatta
målgrupper införas. Kanske är just
skriftlig bekräftelse en sådan lösning?

Om du har så stora funktionsnedsättningar att du bara kan kommunicera
med en handfull människor är du i en
mycket utsatt situation. Du kanske också
har en intellektuell funktionsnedsättning.
Det kanske är svårt att tänka på sånt
som redan hänt, eller som ska hända. Då
är du ännu mer beroende av dem som
verkligen förstår dig.
Då vet du redan att det är viktigt att få välja
en god man som du känner riktigt väl. Någon
som finns i ditt dagliga liv och som kanske
också är din personliga assistent, så att ni
får vara ensamma ibland och kan prata om
hur saker verkligen fungerar. En person som
står nära, delar dina upplevelser, och som så
ofta som möjligt kan tolka din vilja direkt i
situationen.
Bland de som bestämmer i de här frågorna
finns tyvärr många som inte kan leva sig in
i hur du har det. De tycker ofta att det vore
bättre för dig att ha en god man som du
inte känner så väl. Någon som bara träffar
dig några gånger per år.
Någon som är neutral
och inte tar strid

för dig i onödan. Någon som också är god
man till ett tiotal andra personer i samma
situation. Eller ännu fler. Någon som ringer
dina assistenter ibland och frågar om allting
fungerar bra, men som inte frågar dig för
hon eller han förstår ändå inte vad du svarar.
Vi behöver tala om för dem att de har fel.
Föreningen JAG kämpar för rätten till en
god man som man kan kommunicera med.
Man ska få den gode man som är bäst
på att tolka ens vilja
och föra ens talan
– oavsett om det
är en anhörig
eller personlig
assistent.
Och vi tycker
att man bara
ska få vara
god man till
ett mycket
begränsat
antal
personer.

TEXT: JESPER EHLIS, RÄTTSOMBUD

Rätten till en god man som man kan kommunicera med är en av Föreningen JAGs
hjärtefrågor. JAGs assistanskooperativ är rikstäckande, styrs av medlemmarna och
drivs utan vinstsyfte.
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www.jag.se

funktionshindrat
barn?

mawixart.se

Har du också ett

Nemas problemas!

Th. Ann-Cathrine Sandberg,
VD på Din Förlängda Arm och hennes
son Sylvester. Tv. Matilda Wårell,
ekonom på DFA här med
sonen Ludwig.

Mer funktion –
Mindre hinder

– Då vet vi
precis hur du har det!
I många år hade vi endast vårdbidrag tills vi vågade ta steget och söka personlig assistans.
Efter många års kamp för våra barns rättigheter till assistans vet vi nu vilka positiva förändringar det har fört med sig. Det är därför vi med glädje och engagemang använder våra
erfarenheter och kunskaper till att hjälpa och stötta andra i samma situation.

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och som känns
personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!
Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
Läs mer på vår hemsida

www.dfarm.se

Kontakta oss på
08-310 330 eller
info.lss@attendo.se
för mer information.
Solhagagruppens vision är att ge
människor med funktionsnedsättning
ett gott liv hela livet.
Långsiktighet, trygghet och
engagemang är viktigast för oss.
För barn och unga
Boende, träningsboende, skola, utredning, HVB, stöd och fritid
För vuxna
Boende, utredning, HVB, arbete, stöd och fritid
Solhaga direkt: 010 707 58 99
www.solhagagruppen.se

Solhaga
gruppen
Ett gott liv – hela livet

