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Nya
vänner

Caroline vill
bestämma mer
i sitt eget liv

Disco
Connys läshörna • Klippan har ordet • Övrigt i UNIK

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B
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RE P ORTAGE – D E L A KTI G HE TS MO D E LLEN

Caroline vill bestämma
mer i sitt eget liv
Att få vara delaktig och bestämma
i sitt eget liv är viktigt.
Många personer med utvecklingsstörning
har ofta andra som bestämmer
mycket i deras liv.

Att träffas, prata och få säga vad man
tycker.
Det handlar delaktighetsmodellen om.
FUB har ett projekt som heter
”Med delaktighet i sikte”.
Det handlar om att fler ska få vara delaktiga.
Bland annat har man tänkt ut ett sätt
som går att använda
så att fler får säga vad de tycker.
Samtalsslinga
Det är en samtalsslinga.
Den handlar om att personer med
utvecklingsstörning
som bor på samma boende,
eller är deltagare på en daglig verksamhet
träffas flera gånger.
Träffarna kallas slingor.
På sista träffen är en chef för boendet
eller den dagliga verksamheten med.
Pratar om viktiga frågor
På träffen pratar man om ett tema eller tar upp
en fråga som alla tycker är viktig. På träffarna
finns vägledare.
Det är personer, ofta personal som har fått
utbildning för att hjälpa till så att alla på
träffen ska få säga vad de tycker.
Hanna Bertilsson och Ingela Elgelid har gått
den utbildningen.
De arbetar på en daglig verksamhet i
Kristinehamn.

Caroline Hansen tycker det är viktigt att få påverka saker i sitt liv.
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Alla lyssnar på varandra
Caroline Hansen är deltagare där.
Hon har varit med på en slinga.
Då träffades en grupp och pratade om bemötande.
– Det var jättebra att prata
och få berätta vad jag tyckte.
Alla andra lyssnade när jag pratade.
Ibland tänker man på saker
som man vill ska ändras.
Men ingen lyssnar.
Det här är ett sätt att kunna påverka mera.
Jag vill bestämma själv hur det ska vara i mitt liv,
säger Caroline Hansen.
Gillar att arbeta i köket
Idag har hon jobbat i köket
och bakat en kaka till fikat på eftermiddagen.
– Jag tycker om att vara i köket, säger Caroline
och skär upp kakan i mindre bitar.

Ingela Elgelid är vägledare. Här visar hon några symbolbilder som
är ett stöd i samtal.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Ingela Elgelid och Helena Bertilsson säger att det är viktigt att alla som är med på samtalsslingorna får säga vad de tycker.
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Sivar, Ulrika och Fabian.

Anna Persson, Alex Boström och Roger Söderberg.

Anna Persson är fritidsledare och samordnare
för fritidsgården Morris, som drivs av Farsta
stadsdelsförvaltning. Hon är med
och anordnar åtta discon per år,
på Fruängen ungdomsgård i Hägersten
– Liljeholmens stadsdel.
– Det är roligt att vi kan samarbeta mellan stadsdelarna.
Cajsa Sandberg, 18 år är en av stammisarna på discona på
Fruängens ungdomsgård.
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På våra discon får ungdomarna chans
att lära känna varandra, säger Anna Persson.

Disco
i Fruängen

Douglas Falkengren är DJ.

Kristoffer och Si

var med en kom

pis.

v.

tt och Gusta

Jesper med ha

Edvin.

Josefine.

Det kommer cirka 100 ungdomar
Det kostar bara 10 kronor per gång.
Alla vuxna; all stödpersonal går in gratis.

Jesper med hatt

och Gustav.

Alla som vill ska ha råd att gå på disco,
säger Anna Persson.
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Disco

DJ
Dogge
i Fruängen

– Jag lyssnar på det mesta.
Ibland blir det techno-musik.
När jag spelar kommer folk och önskar olika låtar.
Det är också kul.
Gillar att jobba
Douglas Falkengren är DJ.

På dagarna jobbar Douglas på en daglig verksamhet
på Fruängsgården, i södra Stockholm.

”Musik är det bästa som finns”

–Jag är vaktmästare och fixar med lite av varje.

Douglas Falkengren är DJ.

Det är jättebra där. Nu har jag jobbat i ett år.

Han lyssnar alltid på musik.

Det är bättre att jobba än att gå i skolan,

Han har varit DJ i mer än fem år.

säger Douglas bestämt.

I slutet av januari var han DJ
på Fruängens ungdomsgård på ett disco.
–Jag får många uppdrag som DJ.
Det är superkul.
Roligast var det på ett disco
som Fryshuset hade förra året.
Det var hur mycket folk som helst där,
säger Douglas eller Dogge som han kallas.
Han har en bred musiksmak.
Det är bra när man är DJ.
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Lyssnar alltid på musik
Det är på fritiden som Douglas är DJ.
Men varje kväll håller han på med sina spellistor.
– Jag lyssnar på radio, tittar på Youtube och får tips
från kompisar om bra musik.
Jag lyssnar alltid på musik.
Utan musik vet jag inte vad jag skulle ta mig till.
Jag skulle nog bli sjuk,
säger Douglas Falkengren och skrattar.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

C ONNYS L Ä SHÖ RN A

&

”Axel var idiot”
En bra och viktig bok
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare

Det måste ha gjort hemskt ont. Det visar en skrämmande människosyn.

Bra med bilder i boken
Axel blev också tvångssteriliserad. Då fick han inte
ens någon bedövning! Jag tycker att det är jätte
viktigt att förstå hur illa människorna behandlades.
Jag har läst en jättebra bok som heter ”Axel var

De fick inte bestämma någonting över sig själva.

idiot”. Den är verkligen jättebra. Jag läste ut hela

Det är också bra att det finns bilder i boken. Det

boken på en gång. Boken är skriven av Mats Ahlsén

gör historien om Axel levande. På 60-talet så fick

som är släkting till Axel som boken handlar om.

Axel äntligen komma ut från vårdhem som han bott

Axel hade en utvecklingsstörning. Precis som jag

på i 50 år. Då kunde han få umgås med sin familj.

har gjort så bodde han på stora vårdhem. Det jag
gillar med boken är att det handlar om verkligheten. Personer med utvecklingsstörning har blivit
illa behandlade. Det blev Axel också.

Det är viktigt att vi inte glömmer hur personer
med utvecklingsstörning blev behandlade för inte
så länge sedan. Historien är viktig för att sådant inte
ska kunna hända igen. Alla människor som jobbar

Han bodde ett tag på Vipeholm, utanför Lund,

med personer med utvecklingsstörning borde läsa

som var ett special sjukhus för personer med

boken Axel var idiot.

utvecklingsstörning. Där gjorde de experiment
med personer med utvecklingsstörning. De fick till
exempel en speciell kola som kallades Vipeholmskolan och fick inte borsta tänderna. Deras tänder
gick sönder och det var jobbigt att läsa om det.

Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
Conny läste boken tillsammans med
Kristina Heilborn, tidigare kommunikatör
på FUB.
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Hallands-Klippan fick sin egen

Gala

När Hallandsklippan skulle åka
till FUB-galan i Blå Hallen
var det storm i Sverige.

Tåget gick inte och alla fick stanna hemma.
Självklart blev besvikelsen stor.
Men efter att funderat lite
bestämde sig Hallandsklippan
för att ordna en egen gala.
Sagt och gjort.
Mat och glass med fyrverkerier
Det blev istället en gala i Falkenberg
den 6 februari i år.
Festen blev en del av föreningens årsmöte
och medlemsmöte.
Galan hölls på restaurang Hamnkrogen.
De gjorde samma mat som den
som serverades i Blå Hallen.
Det blev till och med glass med fyrverkerier!
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Musikgruppen Josephine & The River Boys
spelade härlig Bluegrassmusik.
Det var en rolig kväll och när kvällen var slut
var alla väldigt nöjda
att vi fått vår gala till slut!
Vill ni se vad som hände under kvällen kan
också gå in på:
www.fub.se/halland och titta på Nyheter.
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN, HANDLEDARE KLIPPAN

F R Å G ES PALTE N
Varför gäller inte frikortet för min medicin längre?
Det undrar Lena.
Hon fick förslag på en annan lika bra medicin,
när hon var på apoteket senast.
För den nya medicinen gällde frikortet.

SVAR
Apotekspersonalen har en skyldighet att
föreslå billigare medicin om det finns sådan.
Den billigare medicin ska så klart ha samma
medicinska effekt och vara lika bra,
som den du har fått recept på från din läkare.
Den medicin du har fått recept på ingår inte
längre i högkostnadsskyddet.
Tandvårds- och Läkemedelsverket
bestämmer vilken medicin som ingår i
högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskydd för medicin betyder att du
inte behöver betala mer än 2200 kronor för
medicin.

Illustration: Agneta Berghamre Heins

När du har betalat 2200 för medicin
får du ett frikort.
Frikortet gäller i ett år från det datum

FRÅGA
Idag var jag på apoteket för att hämta ut

när du köpte din senaste medicin
när du inte hade frikort.

min medicin som jag brukar.

Det är alltid du som bestämmer om du vill ha

Apotekspersonalen frågade om det var ok

din gamla medicin och betala,

att jag fick en annan medicin.

eller om du vill ha den nya som inte kostar

Jag vill inte ha en annan medicin än vad

något.

min läkare skriver ut.
Då sa apotekspersonalen att jag måste
betala för medicinen fast jag har frikort.
Jag förstår inte.
Medicinen har jag aldrig behövt betala för

Nyhet:
Fria läkemedel för barn från januari 2016
Från och med januari 2016 är läkemedel för
barn under 18 år kostnadsfria. Det gäller alla
läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

förut när jag har frikort.
Betyder inte frikort att medicinen är gratis?
Apotekspersonalen var stressad och kunde
inte förklara så jag gick hem.
Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
LÄTTLÄST UNIK · 9

Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
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Kvinna på 50 år, rar, glad, positiv. Söker en kille,
åldern spelar ingen roll, körkort och bil. Skicka helst
foto. Intressen: natur, promenader, shoppa, hyra stuga,
bilbingo, mysiga hemmakvällar, helst i Dalarna.
Skriv till 089 Birgitta
Kvinna på 53 år. Gillar att promenera, titta på film,
lyssna på musik. Söker en glad, snäll och trevlig kille
mellan 43-53 år.
Skriv till 167 Heidi
Kvinna på 55 år. Intressen är mysiga hemmakvällar,
promenader, cykla, handarbete, natur, gärna bastubad
och musik. Söker kille i passande ålder, gärna från
Västervik, Gamleby eller Överum. Han ska vara ärlig, snäll,
ödmjuk och ha humor.
Skriv till 119 Seija
Kille på 37 år och bor i Örebro. Söker tjej mellan 2940 år, gärna rök-, snus- och alkoholfri.
Skriv till 039 Kristian
Kvinna på 65 år. Gillar handarbete och målning och
går på matlagningskurs. Söker pojkvän, gärna från Skåne
och snus- och rökfri.
Skriv till 102 Agneta
Kille från Norra Kalmar län. Söker tjej omkring 65 år,
glad och trevlig.
Skriv till 024 Lars
Kille på 31 år. Gillar att titta på film, träffa kompisar, gå
på disco och köra moppe. Söker tjej mellan 29-35 år som
bor i Stockholmstrakten. Skicka gärna foto.
Skriv till 054 Daniel
Kvinna snart 52 år, bor på Lidingö. Gillar musik
framför allt hårdrock och svensk musik. Tränar på Friskis
& Svettis 1 gång/vecka. Söker snäll, gullig och trevlig man i
lagom ålder. Skicka gärna foto.
Skriv till 169 Jessica

Kille på 37 år. Gillar hästar, sport, och blandad musik.
Söker tjej mellan 37-40 år, gärna från Boråsområdet eller
Göteborg. Skicka gärna foto.
Skriv till 015 Paul
Kille som vill vara tjej. Trevlig. Söker singel kille för
riktigt förhållande. Du ska helst vara mellan 18 och 35 år.
Puss till alla killar!
Skriv till 168 Isabell
Tjej på 31 år, bor i Örebro. Intressen är promenader,
mysiga hemmakvällar, spela TV-spel, bio och länsdanser.
Söker kille i samma ålder som bor i närheten. Skicka gärna
foto.
Skriv till 165 Johanna
Kille på 24 år. Söker tjej i Höör-området.
Skriv till 023 Martin
Kille på 31 år. Intressen är sport som slalom och fotboll,
musik mm. Söker brevvän.
Skriv till 170 Erik
Kvinna på 45 år, glad och trevlig, bor i Malmö.
Gillar att dansa, lyssna på musik, prata i telefon och spela
sällskapsspel. Söker man som är djurfri och bor i närheten.
Skicka gärna foto.
Skriv till 171 Azra
Kvinna på 37 år. Gillar bl a att resa utomlands och i
Sverige, äta ute, gå på bio och laga mat. Söker pojkvän
mellan 23-42 år från Stockholmstrakten. Söker även en
tjejkompis mellan 23-42 år.
Skriv till 085 Diallo
Kille på 39 år, glad och bor i Ljusdal i
Hälsingland. Arbetar som fastighetsskötare. Intressen
är friidrott (tävlar i 400 m löpning), simning cruising, dans,
myskvällar och cykla. Söker flickvän mellan 30 – 39 år,
gärna blond. Skriv telefonnummer i svaret.
Skriv till 172 Daniel

Kille runt 59 år som bor i Eskilstuna. Intresse är
musik, framför allt 60-tal. Är synskadad, men reser gärna
i Sverige. Söker nya brevvänner eller bekanta med samma
intresse.
Skriv till 173 Reijo
Tjej på 24 år, bor i Fristad utanför Borås. Intressen
är måla, läsa, pyssla, se film, fotografera, baka och djur.
Söker brevkompis i samma ålder och intressen.
Skriv till 174 Alicia
Man på 57 år, bor i Åkersberga. Intressen är musik
(hårdrock), promenader, fotboll, ishockey, bowling,
hemmakvällar och bio. Söker tjejkompis på 58 år som bor
i Stockholm.
Skriv till 175 Hans
Tjej på 26 år som bor i Flen. Arbetar på olika
äldreboenden. Läser biologi och svenska på Lärvux.
Gillar även att lyssna på dansband. Skicka gärna foto.
Skriv till 176 Anna-Karin
Tjej på 48 år. Gillar bio, mysiga hemmakvällar, titta på
DVD. Tycker om hundar. Är rök- och alkoholfri. Söker kille
mellan 40-45 år.
Skriv till 081 Jenni
Man på 49 år. Intressen musik, bowling, ishockey, bio,
promenader och fika. Söker tjej omkring 45 år som bor
omkring Örebro att skriva till.
Skriv till 066 Ola

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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Korv Stroganoff med ris eller makaroner
Goa Gängets recept:
Till 4 personer:

Foto: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Du behöver:
En halv falukorv
1 lök
4 matskedar smör
4 matskedar tomatpuré
3 dl matlagningsgrädde
1 tesked salt och lite peppar
Man kan ha lite paprikapulver om man vill

Ris eller makaroner
Ris och makaroner
Till Korv Stroganoff är det gott med ris eller makaroner.
Du kan börja med att laga det.
Recept på ris och makaroner står på paketen.
Kolla så Du kokar till cirka fyra personer.

Jätte
gott
hälsar
Goa
Gäng
et!

Så här gör Du:
1. Skär falukorven så det blir som pinnar eller bitar.
2. Skär och hacka löken.
3. Smält smöret i en gryta.
4. Stek korv och lök i grytan med smält smör. Cirka 5 minuter.
5. Slå på tre matskedar vatten.
6. Häll i tomatpurén och grädden.
7. Låt det koka på väldigt svag värme i fem minuter.
8. Smaka på grytan.
Salta och krydda lite till om Du tycker det.
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KLIPPAN HAR OR DET

– GUNILLA KARLSSO N

Vi behöver bli fler aktiva
i Klippan
Nu har vi kommit en bit in på det nya året.
Vad kan vi vänta oss av 2016?
Gunilla Karlsson,
telefon: 073-031 73 04
e-post:gunillakarlsson71@yahoo.se

En stor händelse är Klippans

Vi har ett viktigt budskap att

våra möten. Det är svårt att engagera

Riksstämma.

framföra till våra politiker och

handledare. Hur gör vi för att få fler

Den äger rum den 19 – 20 maj på

tjänstemän om hur LSS

handledare?

Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta

fungerar i kommunerna.

Tacksam för tips om detta också!

utanför Stockholm.

Det handlar exempelvis om

Vi kommer då att göra en återblick

kontaktpersoner, ledsagare,

över vad som hänt sedan 2013.

habiliteringsersättning med mera.

Vi har också fått in flera motioner,

Är du med vid samverkansmöten

som vi ska behandla

med din kommun?

och besluta om.

Om svaret är nej, ta kontakt med

Ytterligare information kommer

Din lokala FUB-förening och kräv

att skickas ut snart. Vi i styrelsen

att en person från Klippan får vara

hoppas att så många som möjligt

med vid dessa möten.

kommer att delta på stämman.

För övrigt är vi tacksamma

Det är då ni ska granska vad

att få tips om hur ni arbetar i

vi gör i styrelsen och välja

Klippan-sektionerna både när det

styrelseledamöter!

gäller politiskt arbete och roliga

Fler aktiva behövs i Klippan

aktiviteter som ni har.

Jag funderar över hur vi ska

Handledare på våra möten

få fler aktiva medlemmar i

En förutsättning för att Klippan-

Klippan-sektionerna, både på

sektionerna ska fungera är att

länsnivå och lokalt.

vi har handledare med oss på

Information från Hallandsklippan
Den 6 februari hade vi årsmöte och
medlemsmöte i Hallandsklippan. Jag
blev vald till ordförande ett år till.
På kvällen hade vi ”galamiddag” sid 8.

Tips på lättlästa böcker
Vill ni få tips på lättlästa böcker? I
mitt arbete på biblioteket i Falkenberg
jobbar jag med lättlästa. På hemsidan:
www.fub.se/falkenberg kan ni få tips på
lättlästa böcker.
Gå gärna in och titta där!
Vi ses på stämman i maj!

Gunilla Karlsson, Riksklippan
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Dans, musik och mat med Goa Gänget
i Lysekil

SID 22

I åtta år har Goa Gänget på FUB i Lysekil träffats.
Annie Pettersson berättar att det är ett härligt gäng.
De brukar träffas på måndagarna och laga mat,
dansa, sjunga och spela teater.
– Vi har väldigt kul tillsammans, säger Annie
Pettersson, som är ledare för Goa Gänget i Lysekil.

Annie Pettersson är ledare för Goa Gänget. Hon blev årets eldsjäl i Lysekil 2015. Foto: Privat

En guldklocka till Jan Pettersson
Jan Pettersson sitter i Riks-klippans styrelse.
Han har jobbat i mer än 30 år på Skogstorpsskolan i Eskilstuna.
Nu har han fått en guldklocka av kommunen.
Det har han fått för att han arbetat så länge där
och gjort ett bra jobb.
– Jag blev jätteglad för guldklockan.
Det var en fin utmärkelse, säger Jan Pettersson.

SID 20
Jan Pettersson Riks-klippans styrelse.
Foto: Agneta Berghamre Heins.

Dags för ny skidtävling i Klövsjö

SID 24

Para Ski Days är en skidtävling för längd och alpint.
Den hålls den 15 – 17 april i år. Om du gillar att åka skidor så
passa på.
– Det finns för få tävlingar för personer med
funktionsnedsättning. Vi hoppas på många deltagare. Man
kan vara amatör eller elitåkare. Det spelar ingen roll. Alla är
välkomna.
Det hälsar Kristina Göransson, från Åsarna IK,
som jobbar med tävlingen.

Kristina Göransson, Åsarna IK tillsammans med Luca Berrardi från Italien. Foto: Privat
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Hjälper sin syster att hitta en pojkvän
Jenny har Downs syndrom och ville hitta en pojkvän.
Då bestämde sig hennes lillasyster Johanna Wahlström
för att hjälpa Jenny. Hon skrev så här på Facebook:
”Min syster är världens mysigaste tjej, hon är 35 år och har
down syndrom. Hon söker efter en kärlek som också tycker
om musik, gå på bio, film och fika. Helt enkelt någon att göra
mysiga saker med. Gärna en kille som också har down syndrom
och är någorlunda lika i ålder.” Johannas inlägg har delats över
100 gånger.
Vill Du få kontakt med Jenny så hör av dig till Unik,
eller direkt till Johanna: johannawahlström@hotmail.com

SID 30
Jenny vill hitta en pojkvän. Foto: Privat.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 5 i Lättläst
x. Sidan 7
2. Sidan 22
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 12 februari måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 6, 2015:
2, sidan 15.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1. Johanna Svensson, Linköping
2–5 Lättlästa böcker
2. Susanna Påhlman, Billdal
3. Jörgen Eriksson, Högsby
4. Amanda Hidvegi, Flen
5. Kent Carlsson, Färgelanda
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FUB

Brist på LSS-boenden

I HELA
LANDET

Krav på hälsokontroller
Intervju – Författare Mats Ahlsén
FUB:s Rättsombud ger stöd och råd

Delaktighetsmodellen
12 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Disco • Mina vänner

Sid 28: Hallansklippan fixade sin egen gala, när stormen Gudrun satte stopp för resan till Stockholm och Störd- och Stolt-galan i Blå Hallen.
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Rätt stöd skulle ge fler chansen
till ett lönearbete
Nyligen hälsade jag på en ung vän, Linus. Han deltar i en daglig verksamhet
som hjälper till på ett serviceboende för äldre. Där är han vaktmästare. Han
är stolt för sitt jobb och trivs med sina rutiner. Jag funderar mycket på varför
Linus inte kan få ett jobb på reguljära arbetsmarknaden. Han kan ju uppenbarligen utföra de arbetsuppgifter som förväntas av en vaktmästare. Men
visst vissa uppgifter behöver han lite hjälp med och lite mer tid till.
Jag fastnade i statistikens värld igen och läser Statistiska centralbyråns
rapport: ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktions
nedsättning, 2014”.
Speciellt den här meningen fäster sig: ”Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte är sysselsatta, uppger 61 procent
att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera typer av stöd/
anpassningar.” Med rätt stöd, hjälp och anpassning skulle hela 61 procent i
den gruppen alltså kunna gå till ett jobb, få en lön och känna sig inkluderade
på arbetsmarknaden. Frågor på det??
Nytt på nya året – 15 sidor lättläst
Detta nummer av Unik ser aningen annorlunda ut. Bland annat har vi
utökat antalet lättlästa sidor till 15. Så följ med på disco i Fruängen med
DJ Dogge och till den lugnare läshörnan, där Conny Bergqvist ger boktips.
”Axel är idiot” är en bok både Conny och jag varmt rekommenderar. Läs
också intervjun med Mats Ahlsén i Unik. Vi skriver också om hur samtalsslingor kan vara en hjälp till delaktighet på riktigt, och träffar en av Stördoch stolt-galans pristagare, som bjuder in till en ny spännande skidtävling
i Jämtländska Klövsjö. Håll till godo!
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För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Sid 16: Ingela Elgelid och Helena Bertilsson har gått utbildning till
vägledare i Delaktighetsmodellen. Genom samtal stärks inflytande
och självförtroende.

Sid 28: Mats Ahlsén har skrivit boken ”Axel var idiot”, om en
släkting med utvecklingsstörning som knappt någon visste fanns.

Sid 24: Det är åttonde året som Goa Gänget i Lysekil lagar mat,
dansar och spelar teater tillsammans. Eldsjälen Annie Pettersson,
FUB i Lysekil leder träffarna.
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Utan åtgärd
– ska inte vården vara till för alla?
Jag fick höra en skrämmande sak från en bekant, som har
en son med en grav flerfunktionsnedsättning.
Här kommer hennes berättelse:

”
Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

Vi har varit på akuten sen klockan 11:00 till 17:00 på lördagen för att
min sons tunntarmssond inte fungerar. Vi har mötts av oförstående
läkare men också av andra som förstått.
Hör och häpna det finns ingen doktor eller någon utrustning som kan
fixa detta. Läkaren erkänner att min son har blivit illa behandlad.
Vi skickas hem utan åtgärd med motivering att det eventuellt går att
ordna i morgon, söndag, men att det kanske är bäst att vänta tills på
måndag när ordinarie personal är tillbaka.
Undra hur många personer som får åka hem och svälta i tre dygn?

B

erättelsen fick mig att börja
fundera på vad som händer i
samhället idag. Det fick mig
att kontrollera skuggbudgeten som
Sverigedemokraterna har presenterat.
De vill ta över makten i Sverige tillsammans med Moderaterna. När man har
min bekants berättelse i färskt minne
så är deras budget ingen rolig läsning.
Bland annat vill de minska bidragen
till kommunerna och landstingen med
53 miljarder kronor! Vad innebär det
för vården och stödet från kommunerna till FUB:s medlemmar som har
rätt till stöd?
Läser man vidare så ser man nästa oroväckande post. Det är en minskning till
familjerna som har vårdbidrag. Under
en 4-års period vill de sänka kostnaderna totalt med 90 miljoner kronor!
Skulle det bli verklighet kan vi minst
sagt räkna med att få det betydligt
tuffare i samhället än vad vi har idag.
Jag har fått förhandsinformation
från Socialstyrelsen inför deras årliga
lägesrapport vad gäller personer med
funktionsnedsättning. Den visar att
en person som tillhör LSS personkrets
får sämre vård vid hjärtbesvär när
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”

man kommer till akuten! Tillhör man
personkrets 3 så är risken dubbelt så
stor att inte få rätt eller tillräcklig vård,
i jämförelse med personer i övrigt. Och
tillhör man dessutom personkrets

”Jag anser att
man ska få lika
god vård oavsett
vad man har för
diagnos.”
1 så riskerar man att få ännu sämre
vård och bemötande på akuten. Ska vi
acceptera detta? Jag anser att man ska
få lika god vård oavsett vad man har
för diagnos. Vården måste vara jämlik
och rättvis över hela landet!

bra förslag till förändringar. Översynen
av LSS verkar ske på ett felaktigt sätt,
som innebär att man riskerar att inte
bli klar i tid, eller göra ett dåligt jobb
på grund av tidspressen. Oroande är
också att man blandar in ytterligare
en lag: socialförsäkringsbalken i LSSutredningen.
Man ska enbart utreda LSS och inget
annat. Fokus på LSS kommer att minska
om man för in fler lagar i utredningen.
Detta innebär att vi i FUB måste kraftsamla på alla plan i organisationen för
att påverka utredningen Tänk på att
alla riksdagsmän har en lokal hemma
plan. Ta alla tänkbara möjligheter till
att påverka. Det är berättelser ur verkligheten, som den jag inledde med,
som tydligast synliggör behoven. De
visar också vad kraftig nedskärningar
kan leda till för vår målgrupp, och personer som själva inte kan förmedla
sina behov, när de gäller vård och omsorg och alla de LSS-insatser som är lagstadgade rättigheter.

Något annat som också oroar är att
det kommit till min kännedom att
LSS-utredningen kommer att få problem med att komma fram till några
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I allt det praktiska som rör assistans glömmer vi aldrig bort att livet
pågår här och nu - och det ska vara
gott att leva!

Titta in
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare
assistans
står på din sida
Assistans på dina villkor är självklart
och lagstadgat. Men alla vi som lever
med barn eller anhöriga med olika
funktionsnedsättningar vet att det inte
räcker. Därför har vi högt i tak och öppna dörrar. För oss på DFA är inga frågor
främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

Vi vet precis vad du upplever varje dag
och vad du behöver för att tillvaron ska
fungera. Hos oss får du en stor familj
som hjälper och stöttar dig genom vardagens himlar och helveten. Vi bryr oss
om dig och står alltid på din sida för att
du och dina nära ska få leva ett tryggt
och meningsfullt liv.
Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Närmast hjärtat bär vi känslan av vad
personligare assistans innebär och det
vill vi förmedla till dig.

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscenter som är helt kostnadsfritt för
dig som DFA-kund?
Här finns något för alla och vi
fyller dagarna med roliga och
meningsfulla aktiviteter.
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

mawixart.se · adaptercopy.se · foto: maria fäldt

HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och
skratten många. Vi trivs och har roligt tillsammans i en miljö där du är
med och bestämmer villkoren.

RE PO RTAGE – DELAKTIGHETSMO DELLEN

Slingan som stärker
–Det här är ett sätt för
våra deltagare att få
inflytande på riktigt,
anser Ingela Elgelid
och Helena Bertilsson,
handledare på en
daglig verksamhet i
Kristinehamn, som båda
har fått utbildning i
”Delaktighetsmodellen”.

K

ristinehamns kommun har satsat
på en utbildning för att personer
som bor eller har sysselsättning i
omsorgen ska få ökat inflytande över sin
situation. Hittills har fyra personal, två
på LSS-boenden och två inom daglig verksamhet, fått utbildningen. Delaktighets
projektet ingår i Välfärd Värmland, som
är ett FOU-projekt inom Karlstad Universitet.
Delaktighetsmodellen syftar till att
öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ha inflytande och
kunna påverka mer i sina liv.

Fyra utbildats till vägledare
Fyra personal i kommunen har gått delaktighetsutbildningen och blivit vägledare.
Tanken är att man alltid ska jobba i vägledarpar och att det alltid ska vara andra
personer som är vägledare, än den egna
personalen.
– Det ska vara neutrala personer som
är vägledare vid de olika slingorna, därför utbildas vi från olika områden inom
omsorgen, förklarar Ingela Elgelid.
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Vägledare i Delaktighetsmodellen Ingela Elgelid och
Helena Bertilsson, jobbar som handledare på daglig
verksamhet Nova, i Kristinehamn.

REPO RTAGE – DELA KTIGH ETSMO DELL EN

inflytande och självförtroende

Ingela Elgelid och Caroline Hansen.

Helena Bertilsson betonar i sin tur
att tack vare att det är ”neutral” personal vågar de boende lyfta fram betydligt mer, än när de är tillsammans med
ordinarie personal. Samtidigt understryker hon att det inte handlar om att
skvallra på personalen, utan att det är
förutbestämda frågor och teman som
diskuteras.
– Det handlar om att skapa trygghet
helt enkelt. Man ska våga säga vad man
tycker, och vad man vill ändra på, säger
Ingela.

Väljer ett tema eller fråga
Delaktighetsslingan startar med att en
chef initierar slingan, men teman kan
komma från boende, deltagare eller
personal vad de vill lyfta upp.
– Vi hade bemötande som tema på
den slinga som vi genomfört.
Träffarna ska helst inte bestå av allt
för många personer, max sex-sju personer. Om deltagarna befinner sig på
olika utvecklingsnivå spelar mindre
roll. Vägledarna ska kunna bistå och
hjälpa till med alternativ kommunikation så att alla kan få sina röster hörda,
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Ingela i sin tur pekar på hur svårt
det kan vara för personer som saknar
tal, och behöver alternativ kommunikation för att förmedla det man vill,
att få chansen att påverka i sina liv.
– Tack vare våra bilder med symboler kan alla vara delaktiga. Det gick
väldigt fort, bland annat med hjälp av
bilderna som symboliserar att ”nu får
du prata” och ”nu ska du lyssna”, att
få alla i gruppen att bli väldigt lyhörda
och ge varandra utrymme att framföra
sina åsikter. Det tycker jag var intressant, säger Helena.

Ökad egenmakt

Helena Bertilsson visar en symbolbild som
hon använder i samtal med deltagare i
samtalsslingan.

förklarar Helena och visar olika symbolbilder som de använt vid träffarna.
Vid den sista träffen i slingan, som
alltid består av flera träffar, deltar chefen för boendet eller verksamheten,
som får återkoppling och förslag till
åtgärder.
– Det är en stor fördel att diskussionerna sker under flera träffar. Då hinner deltagarna fundera och reflektera.
Det ska helt enkelt ta lite tid. Vi märkte
också att flera av deltagarna ”växte” av
att få uttrycka sina åsikter. På sikt tror
jag det är ett bra sätt att stärka självförtroendet, förutom att man faktiskt kan
påverka sin vardag, säger Ingela.

Hur blir man mer lyhörd?
Tack vare utbildningen tycker både
Ingela och Helena att de också fått bra
möjligheter att fundera på hur man
som personal kan bli mer lyhörd och
verkligen försöka förstå vad deltagarna
eller de boende har för önskemål.
– Vi har båda jobbat länge inom
omsorgen. Det är lätt att man bara kör
på i gamla hjulspår. Delaktighet har
alltid intresserat oss, och att få vara
vägledare under dialogslingor öppnar ögonen än mer för att vi måste bli
lyhörda, men också erbjuda redskap
för inflytande, säger Helena.
– Det är jättebra att man kan berätta vad
man tycker, och att någon verkligen lyssnar,
säger Caroline Hansen, som deltagit i en
samtalsslinga i Kristinehamn.
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Nästa steg för Helena och Ingela är en
ny delaktighetsslinga på ett av kommunens boenden, samt studiebesök
och erfarenhetsutbyte med grannkommunerna.
– Vi har också fått förfrågan från
en vårdutbildning om att komma och
berätta om hur vi jobbar med delaktighetsmodellen. Intresset växer hela
tiden inom omsorgen för hur vi som
personal ska kunna bistå, så att personer med funktionsnedsättning kan
få ökad makt över sina liv. Det känns

AN N ON S

 erhört positivt, säger Helena Bertilso
son och får medhåll av Ingela Elgelid.
Hittills har modellen använts för
att öka delaktigheten för personer på
kommunens LSS-boenden, men modellen med slingor går att använda i
många olika verksamheter.

Bra att kunna påverka
Caroline Hansen är en av deltagarna i
den slinga som Ingela och Helena genomfört. Hon bor i en egen lägenhet
som tillhör ett LSS-boende, där de boende har gemensamma utrymmen.
– Det var jättebra att prata och få
berätta vad man tycker, säger hon.
Ibland är det saker man funderar på,
och då är det bra att någon lyssnar. Det
är bra att kunna påverka mera, anser
hon och fortsätter skära upp kakan till
obligatoriska fredagsfikat.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Fakta: Projektet med Delaktighet i sikte har
bland annat tagit fram Delaktighetsmodellen.
Projektet är ett samverkansprojekt där FUB
ingår. Läs mer på sidan 26.

Förmånliga försäkringar
med unika fördelar
FUB är en del av UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar.
Här ser du några av våra unika fördelar.

» Generösa rabatter

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan av LSSärenden ingår i vår hemförsäkring.

»Hjälpmedel

Teckna flera försäkringar hos
oss och få upp till 20% rabatt.

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

Vi har inga knappval och du får
svar inom 15 sek. när du ringer.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan
premiepåslag för anpassad bil.

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för
dig som tillhör personkretsen
LSS eller SOL.

010-490 09 91
info@unikforsakring.se • www.unikforsakring.se

i samarbete med

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.
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Delaktighet på

– Samtalen i sig är värdefulla,
även om det inte alltid blir som
man vill får man vara en del
av processen. Det konstaterar
Jennie Halldin, utvecklingsledare
vid FoU Välfärd Värmland,
som utbildat vägledare i
Delaktighetsmodellen i fem
kommuner i Värmland.

U

nder 2015 utbildades ett 20-tal
vägledare i fem olika kommuner i Värmland. Det är FoU
Välfärd Värmland som erbjudit utbildningen i Delaktighetsmodellen till
kommunerna, som en del i projektet:
”Brukarinflytande i praktiken”.
– Delaktighet är en av grundstenarna i LSS-lagen. Men personer med
funktionsnedsättning är en grupp som
inte alltid har de bästa förutsättningar
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till delaktighet i sin vardag. Det vill vi
förändra med projektet. Delaktighetsmodellen med samtalsslingor är ett
bra sätt att kunna föra in mer delaktighet i vardagslivet, säger Jennie Halldin
och fortsätter:

Inspiration från FUB-projekt
– På FoU Välfärd Värmland är vi två
personer som arbetar med att utbilda Vägledare inom Delaktighets-

modellen. Genom det fick vi möjlighet att 2015 gå en utbildning för att i
vår tur utbilda egna vägledare i Värmland. Utbildningen gavs av Kommun
förbundet Skåne, som tagit fram Delaktighetsmodellen och hämtat inspiration
och kunskaper från FUB-projektet: ”Med
delaktighet i sikte”. Under 2015 har vi
kunnat erbjuda utbildningarna till vägledare gratis till kommunerna, vilket
har varit en stor fördel.

?

riktigt

Delakti
ghetsm
rätar u
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t fråge dellen
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FoU Välf
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Jennie berättar att hon och kollegan Madeleine Andersson även har en
handledande och rådgivande roll gentemot vägledarna och verksamhets
ledare inom LSS-området i kommunen, när det gäller samtalsslingor och
Delaktighetsmodellen.
– Vi vill att den här metoden ska
användas så mycket som möjligt inom
verksamheterna, till exempel på boenden och dagliga verksamheter. Även
om vi har utbildat vägledare och fått
väldigt positiv respons från dem,
behövs en stöttande organisation för
att metoden ska gå att tillämpa i vardagen. Det krävs både tid och intresse
från ledningen. Här vill vi vara behjälpliga så metoden verkligen blir använd,
säger Jennie Halldin.

Nyckeln till framgångarna

Jennie Halldin, utveck
lingsledare vid FoU
Värmland, på Karlstad
Universitet.

Under 2016 kommer FoU Välfärd i
Värmland, Karlstad Universitet, fortsätta att erbjuda kommunerna gratis
utbildningen till vägledare för personalen.
– Vägledarna har ett eget bra nätverk idag, som vi tror kommer leva
vidare även när vi avslutat projektet
efter 2016. Vår förhoppning är att det
kommer att finnas ett fortsatt stort
intresse för Delaktighetsmodellen, och
utbildningen till vägledare för samtalsslingor, även längre fram.
– Nyckel till att den här modellen är
så framgångsrik, är formerna och den
strukturerade processen. Den ger möjlighet till delaktighet på riktigt, säger
Jennie Halldin med stor övertygelse.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: MADELEINE ANDERSSON
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I N T E RVJUN – MATS A HLSÉN

”Jag saknar folke
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INTER V JUN – MATS AH L SÉN
– Historien visar att vi aldrig får slå oss till ro och ta saker för givet.
Det säger författaren och journalisten Mats Ahlsén som skrivit boken ”Axel var idiot”,
om en nära släkting som levde i början av 1900-talet och som knappt någon visste fanns.
Ett stycke svensk historia som berättas allt för sällan.

A

xel Bergman föddes 1903. Han
är ett tyst och stilla spädbarn.
Tidigt upptäckts att han inte
utvecklades som andra barn. ”Axel är
en idiot”, konstaterar läkaren, till de
oroliga föräldrarna Alfhild och Otto
Bergmans förfäran.
På 170 sidor, skrivna på Lättläst,
får vi följa Axels och familjens våndor
genom ett vårdsverige som vi knappast
visste fanns, och inte minst så visste
knappt någon att Axel Bergman fanns.

Farmors bror
– Axel har alltid funnits som ett namn
i vår släkt, men väldigt få av oss träffade honom. Han var bror till min farmor. Med boken har jag på sätt och
vis kunnat återupprätta Axels liv. Nu
vet många vem Axel var, berättar Mats
Ahlsén när vi ses över en lunch.
Att följa i Axels fotspår har varit ett
grannlaga arbete för Mats Ahlsén. Han
har dykt ner i arkiv, läst brev och inte
minst tagit tillvara släktminnen från
fotoalbum, dokument och gamla saker.

området, till Vipeholms sjukhus, utanför Lund, helt utan deras vetskap.

Helst glömmas bort
– Jag har inte skrivit boken för att peka
finger åt omsorgen eller de ansvariga
i Axels liv. Däremot vill jag att boken
ska beröra och skaka om. Risken finns
att vi blir självbelåtna, när vi tolkar det
som var då som helt omänskligt, där
moder- och faderskärleken inte fick
existera om man fick ett barn med utvecklingsstörning. De skulle gömmas
undan och helst glömmas bort. Livsvillkoren var så helt annorlunda då, i
början av 1900-talet, säger Mats.
När han skrev boken ville han
också ge Axel en egen röst, känslor
och drömmar. Men också visa hur han
beskrevs i termer av ondsint, egensinnig och totalt oförmögen av samhället
runt om.
Axel bedömdes tidigt som obildbar,
till en början fick han gå i skolan men
flyttades sedan till en institution, där
han skulle lära sig lyda och vara snäll.

ets historia”
– Jag är fascinerad av detaljer. Ofta
kan detaljerna hjälpa till att förstå
sammanhang. Så var det med arbetet
med boken. Det mesta som står där har
jag stöd för i verkligheten, men självfallet har jag vävt trådar till en berättelse, som löper från den dagen Axel
föds till det att han lämnar jordelivet
71 år gammal. Då boende i en egen
liten lägenhet i en gruppbostad.
Boken om Axel är också en tidsresa
tillbaks till ett Sverige som tydligt ger
bilden av en annan människosyn än
den vi ser idag. I många stycken är
behandlingen av Axel helt omänsklig;
grym och brutal. Även hans far och
mor saknar röst och rätt att kunna
påverka skeendet kring Axel. Exempelvis flyttas Axel från en institution i när-

Axel som ofta var rädd och ledsen reagerade med ilska. Det resulterade i
mycket stryk och tvångsåtgärder.
– När jag läste ordet ondsint i en av
Axels journaler skakade det om mig.
Det var så hårt och brutalt, att stämpla
ett litet barn som ondsint gjorde ont
och näst intill ofattbart att förstå.
Men så var tidens sätt att se på personer med utvecklingsstörning, de hade
knappast något människovärde alls.

Mörk svensk historia
Att dyka in i delar av Vipeholms historia, där Axel lever under krigsåren och
utsätts för brutal behandling och olika
experiment, är också att ta del av ett
stycke mörk svensk historia. Bland annat fick han och de andra intagna äta

så mycket kola de ville under en tid, för
att se hur sockret påverkade tänderna.
Något som självfallet ledde till stort
lidande för många.
–Under krigsåren var det även en
stor överdödlighet bland patienterna
på Vipeholm. Den officiella förklaringen är att de inte tålde ”krigskosten”. Självfallet funderar jag mycket
kring detta, säger Mats Ahlsén allvarligt.
Trots att samhället bidrog till att
Axel blev både undangömd och glömd,
ansågs som en börda och behandlades
därefter, så visar ändå boken att det
fanns små stunder av glädje i Axels
50-åriga institutionsliv.
En vårdare hjälpte Axel så han fick
riva trasor till lump, ett arbete som
ändå gav honom ett slags värde. Som
tack fick han det efterlängtade flit
kaffet. Och så Alfhilds envisa försök att
få kontakt med sin son. Alfhild glömde
aldrig Axel. Men det skulle ta nästan 50
år innan han fick träffa sin familj igen.

Varför skrev du boken på
lättläst?
– Det var ett sätt att ge personer som
lever med en utvecklingsstörning idag
delar av deras historieskrivning. Berättelsen om Axel är också en del av deras
historia. Den berättas allt för sällan.
Det komprimerade formatet på lätt
svenska, där varje ord är extra vägt,
gör läsningen både intensiv och direkt.
Man kommer inte undan; Axels känslor; rädslor och längtan efter sin familj
och de små gruskorn av lycka går
under huden.
Så är också Mats Ahlsén en av Sveriges bästa på att skriva på lättläst.
Under 20 år var han redaktör för den
lättlästa tidningen 8 dagar, så han kan
sitt hantverk.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

På lättlästa sidorna finns en recension
av boken: ”Axel var idiot”, av Conny Bergqvist,
Klippan-rådgivare, som skrivit boken till
sammans med Kristina Heilborn, kommunikatör på FUB.

Mats Ahlsén, författare till boken: ”Axel är idiot”.
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FLYT T E N TILL M YN TA N

Brist på LSS-boende för
Boendet blev akut när Inger, som har Downs syndrom, drabbades av demens.
– Kommunerna måste planera bättre för den här gruppen,
anser Ingers fosterföräldrar Marianne och Nisse.

Nisse och Marianne, fosterföräldrar som fick kämpa hårt när Inger, som har Downs syndrom,
drabbades av demens och blev i akut behov av en ny bostad, där hon kunde få betydligt mer hjälp
och stöd.

N

är Ingen, som har Downs syndrom blev dement och behövde
flytta, startade en tuff tid. Att
hitta ett bra boendealternativ, där
Inger fick den hjälp hon behövde,
var ingen lätt uppgift. Men tack vare
stöd från ett av FUB:s rättsombud och
lyhörd personal på kommunens nya
SOL-boende Myntan, dit Inger kunde
flytta, så har hennes situation ändå till
sist löst sig bra.
– Första gången vi märkte att något
var fel var när vi var på väg och skulle
hälsa på Inger. Då såg vi henne gå en
konstig omväg hem från jobbet, berättar fosterföräldrarna Marianne och
Nisse.
Inger är 56 år och har Downs syndrom och en måttlig utvecklings
störning. I över 25 år hade hon bott i
serviceboende med egen lägenhet och
haft en anställning och skött jobbet
bra. När hon började bli dement gick
försämringen fort. Arbetskamraterna
märkte att hon förändrades och att
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hon inte längre var glad. Det blev svårt
med arbetsuppgifterna och man började diskutera att byta till daglig verksamhet i stället.
Hemma hade hon svårt att hitta
saker och plockade mycket med dem.
Ofta hamnade sakerna sedan på konstiga ställen. Inger klippte sönder
mycket. Hon hade svårt att gå och
lägga sig och personalen fick hjälpa
till. Lägenheten låg i en loftgång i ett
vanligt hyreshus så personalen hade
ingen koll på om hon var hemma eller
inte.

Blev akut med en flytt
Det började diskuteras kring en flytt.
Marianne och Nisse, Ingers foster
föräldrar, tog kontakt med kommunen
och ville egentligen att Inger skulle
få flytta till en gruppbostad. Tyvärr
fanns det inte plats i någon befintlig
gruppbostad och det skulle dröja länge
innan det skulle byggas nytt. Vid det
laget hade läget försämrats ytterligare.

Inger åkte nu färdtjänst till och från
jobbet eftersom hon inte hittade och
inte klarade att åka buss själv.
Inger behövde mycket mer personalstöd och personalen hade fått utökade
resurser. Trots det fungerade det inte
och läget blev mer och mer akut.
– Då fick vi höra att det nyligen
byggts ett äldreboende, Myntan, där
det skulle finnas en avdelning för äldre
personer med utvecklingsstörning,
berättar Marianne.
Myntan är ett SOL-boende för äldre,
med 40 servicelägenheter för dem som
inte har så stort hjälpbehov och övriga
64 lägenheter är för dem som behöver
mycket stöd.
Eftersom det inte fanns någon
gruppbostad till Inger, hoppades vi att
en avdelning på Myntan skulle kunna
bli LSS-boende för äldre personer
med utvecklingsstörning och vi sökte
bostad för Inger på Myntan, berättar
Nisse och fortsätter:

Många oklarheter
– Det var många oklarheter innan hon
flyttade in. Vi försökte få reda på vad
hyran skulle bli ett antal gånger med
början i maj men fick inget besked. Det
var ingen som visste. Inte förrän Inger
flyttat och redan bott där en månad.
Då kom hyresavtalet och vi såg att hon
egentligen inte hade råd att bo där. Det
kostar 8000 kronor i månaden! Utöver
hyran tillkommer kostabonnemang
3000 kronor och vårdavgift 1700 kronor.
För att klara kostnaden får Inger
skjuta till från ett arv varje månad,
arvet drar också ner det statliga
bostadstillägget. Detta är ett av många
ekonomiska problem som tas upp i
FUB:s rapport: ”Fångad i fattigdom”
I september fick Nisse och Marianne
veta att Inger skulle flytta in i oktober. Då hade de tänkt vara bortresta på
semester men fick ändra sina planer.
En vecka innan flytt fick de reda på att

FLYTTEN TILL MYNTA N

personer med demens
personaltätheten skulle vara lägre där
än på serviceboendet där Inger bodde
tidigare.
När de kom för att hjälpa Inger att
flytta in hade personalen börjat sina
anställningar där två timmar tidigare.
Hela gemensamhetsutrymmet var fyllt
med sängar.
– Jag tycker synd om personalen
som hamnade i detta kaos för det blev
ju inget bra mottagande. Särskilt när
det gäller gamla och dementa personer är det ju viktigt att de får ett väl
förberett mottagande. Hur allt kring
Myntan är skött borde anmälas till IVO
säger Nisse.
Planen vid inflyttningen var att det
skulle bo 10 personer med utvecklingsstörning på den avdelning där Inger
bor. Personalen skulle samarbeta med
en närliggande avdelning med åtta
boende. Det skulle finnas en personal
på varje avdelning.
– Vi sa direkt att det inte skulle
fungera och fick besked att de skulle
börja så och ändra vid behov.
Precis som förutsett fungerade det
inte till en början, men nu har personalstyrkan utökas på Ingers avdelning.
Vi önskar fortfarande att avdelningen
ombildas till en LSS-avdelning. ”Nu är

hon dement och då är det SOL som gäller” sa en av cheferna vi talade med.
Vi protesterade och sa att hon har ju
dubbla funktionsnedsättningar nu!
Som det är nu har hon boende enligt
SOL men kontaktperson och daglig
verksamhet enligt LSS.
Marianne och Nisse har anmält
ärendet till Förvaltningsrätten, men
ännu inte fått något besked om vad de
kommit fram till.

Bra hjälp från FUB:s Rättsombud
Nisse och Marianne har tagit hjälp av
ett Göran Stridsberg, som är Rättsombud inom FUB, för att få till en förändring och för att få besked av kommunen kring LSS-boendet, bland annat
har de fått hjälp vid möte med kommunen.
Det kändes bra att få det stödet,
konstaterar de och konstaterar samtidigt att det tack och lov blivit ganska
bra för Inger på Myntan, trots en dålig
början med mycket trassel och bristfällig information:
– Personalgruppen är mycket bra
och har en blandad erfarenhet. Det
som är gemensamt för dem är att
alla är mycket lyhörda. Hela personalgruppen har dessutom fått en utbild-

ningsdag om utvecklingsstörning och
demens.
– Det är också bra att all kompetens
finns samlad här; tillgång till arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut (före detta sjukgymnast). Det
underlättar mycket och känns tryggt,
exempelvis har det blivit enklare med
hjälpmedel.
Inger har nu funnit sig tillrätta på
Myntan och det blev bättre än man
trodde från början. Men det borde finnas flera möjligheter att välja och en
större beredskap för att även personer
med utvecklingsstörning åldras och
blir dementa. Det måste finnas boendeformer för dem också!
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

–––––––––––PRESSTOPP––––––––––––
Sedan intervjun gjordes har avdelningen blivit ett LSS-boende och har
flyttat ner till bottenvåningen där det
är mindre och mer hemtrevligt. Troligtvis har Mariannes och Nisses starka
engagemang och de många skrivelser
de gjort lett till att det blivit så bra.
Anhörigas och gode mäns engagemang
och kunskap gör skillnad!
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”Vi vässar argumenten!”
Rättsombud Göran Stridsberg
Göran Stridsberg har varit ett av
FUB:s Rättsombud sedan 1992.
Frågor kring personlig assistans,
kontaktperson, ledsagning och
boende med särskild service, är de
insatser FUB:s medlemmar för när
varande behöver mest hjälp med.

ser för våra medlemmar. Vi rättsombud
har också bra nätverk, som är ett stort
stöd, där vi får mer kunskaper och utbyter erfarenheter av varandra. FUB:s
egna jurister erbjuder också bra internutbildningar och finns som ett viktigt
bollplank för oss rättsombud.

Vad kan du bistå med som Rättsombud?

Vad ser du som den viktigaste frågan för
FUB rörelsen just nu?

– Jag har ofta en rådgivande funktion
för medlemmarna, men jag kan också
gå in som en neutral part vid olika förhandlingar. Man behöver ofta någon
som står vid sidan om och kan se saker
mer objektivt, och som vågar ta i lite
mer. Vi hjälper ofta till att vässa argumenten.
Vad har förändrats mest under dina snart
15 år som rättsombud?
– Klimatet har hårdnat. LSS-lagen är
densamma, men rättspraxis ändrar
sig hela tiden. Numera får nästan alltid kommunerna rätt vid överklaganden till förvaltningsrätten, brukarna
har betydligt svårare att få sina behov
tillgodosedda. Det är en stor skillnad.
Framförallt när det gäller personlig
assistans. Numera domineras nästan
alla rättsombudens arbete av frågor
som rör insatsen personlig assistans.
Är det andra tendenser när det bedömning
av gäller LSS-insatserna som oroar?
– Just nu håller jag på med ett överklagande som gäller kontaktperson. Fler
och fler kommuner tar bort insatsen
kontaktperson. Det slår hårt mot våra
medlemmar. Där lutar man sig också
mot praxis tyvärr. Även här måste vi
vara bra på att hjälpa till med rätt argu
ment.

Göran Stridsberg, Rättsombud, FUB.

–Den absolut överskuggande frågan är
att värna LSS-lagen. Som rättsombud
kan jag tydligt se att våra medlemmar
allt oftare får avslag på sina ansökningar, vilket är djupt beklagligt.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Behöver du juridisk hjälp?
Kontakta ett av FUB:s Rättsombud.
Det kostar ingenting som medlem.
Det räcker inte med att HA rätt, man måste FÅ
rätt också!
Ibland behöver man hjälp för att få rätt. Det
är inte lätt att kunna alla lagar och regler själv.
Därför finns FUB:s Rättsombud.
Rättsombuden hjälper FUB:s medlemmar
med frågor om lagar och rättigheter. Det kan
gälla till exempel din rätt till bostad, personlig
assistans, ledsagare eller daglig verksamhet.

Rättsombuden kan hjälpa till med att skriva
brev och överklaganden.
De kan också vara med på möten och i
domstolen. Rättsombuden väljs av FUB och har
tystnadsplikt.
Här hittar Du Rättsombuden och mer information: Riksförbundet FUB:s hemsida:
www.fub.se/rattsombud

ANNO NS

Vad krävs för att verka som rättsombud
inom FUB?
– Man måste vara intresserad av människor och samhällsfrågor och ha lite tid
över. Vi är numera rätt många rättsombud inom FUB, likaså medlemsråd
givare som också gör värdefulla insat-
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Årets vinstpott – över 1,3 miljarder
När det här året är slut har vi delat ut vinster värda
1 349 200 000 kr till våra lottköpare. Samtidigt bidrar de
till vårt överskott som FUB och övriga 54 organisationer
delar på.
Varje dag året om har du en ny vinstchans och på fredagar blir en
person i Sverige miljonär. Bara förra året vann 112 svenskar minst
en miljon var på att vara med i PostkodLotteriet!
Nya vinster varje dag
Veckans högsta ordinarie vinster lottar vi ut till helgen – förutom
miljonen också presentkort på resor värda 15 000 kr per lott,
upp till 100 000 kr per lott i kontanter och en Volvo V60. Och alla
vinster är skattefria!

Miljonbelopp i GrannYror och extradragningar
Du har dessutom chans att få dela på många miljoner med dina
grannar i GrannYran. I år har vi kryddat de tre GrannYrorna med
en beräknad vinstpott på totalt 340 miljoner! Du har också chans
på mängder av extravinster under året.
Nyhet! Postkod JackPott
Med en lott i PostkodLotteriet ingår också vår nya, spännande
Postkod JackPott som ökar med 7 nya miljoner varje månad.
När JackPotten faller ut får den vinnande lotten hälften av
alla miljoner och grannarna i postkoden delar på resten. På
postkodlotteriet.se/postkodjackpott ser du hur mycket potten är
uppe i just nu.

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

postkodlotteriet.se
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Dags för Para Ski Days
Längd och alpin skidtävling i Klövsjö

Jan Ottosson, tävlingsledare och tränare på skidgymnasiet och fyrfaldig vasaloppsvinnare.
Fotot är från Inas VM 2015 i Klövsjön april 2015.

Deltagare under VM i Klövsjön 2015.

D

en 15–17 april i Klövsjö skid
område, i Bergs kommun i Jämtland kommer Para Ski Days gå av
stapeln.
– Det är en breddtävling och första
gången vi anordnar det här. I Borlänge
kommer det vara en liknande tävling i
mars. Tävlingen anordnas i samarbete
mellan Fjällgymnasiet, Parasport Jämtland Härjedalen, Klövsjö alpina och
Åsarna IK, berättar Kristina Göransson
från Fjällgymnasiet och Åsarna IK och en
av initiativtagarna till tävlingen.
Tävlingen vänder sig till alla med
funktionsnedsättning som vill prova på
att delta i en tävling i längdskidåkning
och alpint.
– Syftet med tävlingen är helt enkelt
att skapa fler tävlingstillfällen. Idag råder
det brist på tävlingar inom skidsporten,
för idrottare med funktionsnedsättning.
Vi vill att fler ska ta chansen att prova
att delta i en tävling, både för motionärer men också för de få elitåkarna vi har i
landet. Vi hoppas på ett högt deltagande
och att det ska också kommer att bli ett
stort familjeevenemang, säger Kristina
Göransson.

Luca Berrardi, Italien och Kristina Göransson.

Anmälan: http://www.parasport.se/Distrikt/
Jamtland-Harjedalen/
Eller: kristina.goransson@fjallgymnasiet.se
För mer info: Fredrik.Andersson@jhidrott.rf.se
Tel: 010-476 42 36

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?
Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra
funktionsnedsättningar!

Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar av vilka minst en tvilling har autismspektrumtillstånd och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar
utan funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem
inom genetik, neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna,
för förlorad arbetsinkomst, hotell och resa finansieras av studien. Är du intresserad?
Kontakta vår forskningssjuksköterska Johanna så berättar hon mer:
070-755 96 80 alt 08-514 527 00 eller johanna.ingvarsson@ki.se
Besök ki.se/kind för mer information om KIND och vår tvillingforskning (projektet ”RATSS”).

FunkisMello — 25 april 2016 på Cirkus
Bilje

tter:

ticne

t.se

Funkismello (tidigare kallat Väsby Melodifestival)
är finalen i den sjätte upplagan av Sveriges
största melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS.
Bilderna är från 2015 års final.

Årets konferencier är Jenny Strömstedt, journalist och programledare, från tv4. Alla låtar framförs live, till en stor proffsig orkester och kör.
Kapellmästare är Per-Ove ”Knappen” Stålknapp.
Vi ses på Cirkus! Välkommen!
Gott om rullstolsplatser.
Bokas via Cirkus Biljettkassa
08-660 10 20. Ticnet 077-170 70 70.

De tävlande artisterna kommer från: Botkyrka, Danderyd, Halmstad, Järfälla, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

L A ND ET RU N T – UTMÄ RKELSE

Guldklocka till Jan Pettersson
Jan Pettersson som sitter i Riks-Klippans styrelse

J

an Pettersson som sitter i Riks-
Klippans styrelse har arbetat i mer
än 25 år på Skogstorpsskolan. Nyligen
fick han ta en emot en guldklocka av
Eskilstuna kommun.
– För det första blev jag glad för
utmärkelsen jag fick. Det var en härlig
känsla att få klockan. Att få känna att
man duger till något, att få vara den
förste som fick ta emot en guldklocka
var stort. Ingen av mina kamrater har
fått det och kommunen har inte delat
ut någon alls tidigare till oss som är
utvecklingsstörda. Det sa Jan Pettersson i en intervju i P4 Sörmland.

ANNO NS

Vi stöttar dig som på egen hand
har svårt att komma ut i arbetslivet!

”Känner mig som en i gänget på mitt arbete”

08-580 813 40

www.misa.se
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!
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Nästa nummer kommer den 29 april. Boka annonsplats senast den 8 april.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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Gala

Hallands-Klippan fick sin egen
Tog saken i egna händer
Men efter lite funderande så tog vi saken i egna händer. Vi bestämde oss för
att göra en egen gala i samband med att
vi skulle ha årsmöte och medlemsmöte.
Restaurang Hamnkrogen i Falkenberg
bokades till den 6 februari och personalen lovade att försöka återskapa den
meny som serverades i Blå Hallen.
Under dagen hölls årsmöte och medlemsmöte där bland annat Monica och
Gunilla berättade med hjälp av bilder
om hur det var på galan och jubileet.

Galan blev en succé
Alla var nöjda och glada när Hallansklippan ordnade sin egen gala.

Vi hade pratat, planerat, köpt nya
kläder, längtat, väntat och sett fram
emot en stor fest den 5 december
i Stadshuset i Stockholm. Tänk att
få komma på fest till Blå Hallen och
Gyllene Salen. Det som man annars
bara får se på TV.

S

ent på fredagskvällen fick vi
beskedet att vårt tåg som vi bokat
inte skulle gå. Det blåste ordentligt på natten och alla tåg mellan Göteborg och Stockholm var inställda på
lördagen. Stormen ”Helga” hade dragit
in över Sverige.
Vi handledare funderade på olika
lösningar, men insåg ganska snart att
det inte skulle vara möjligt att ta sig
till Stockholm.

Stormen ställde till det
Tidigt på lördag morgon meddelades
alla i Hallandsklippen om att det inte
skulle bli någon resa till Stockholm.
Alla var så klart väldigt ledsna för detta,
men det var inget att göra något åt.

Det var också tråkigt att meddela
Monica Carlsson och Gunilla Karlsson, som redan var i Stockholm och
jobbade med festen och jubiléet, att
vi inte kunde komma.
När kvällen kom och vi satt
hemma och tittade på de första bilderna, som lades ut på Facebook, så
blev det riktigt tråkigt. Då fick vi se
vad vi gick miste om. Besvikelsen var
stor.

Josephine&The River Boys underhöll under
kvällen.

Efter mötet bytte alla om till sina fina
galakläder och klockan sex tågade alla
in i restaurangen där det var dukat till
fest och musikgruppen Josephine &
The River Boys spelade härlig Bluegrass
musik.
Personalen på Hamnkrogen hade
verkligen lyckats med maten som var
jättegod och glassen bars in med fyrverkerier. Josephine & The River Boys
underhöll oss hela kvällen med sin härliga musik och vi överraskade musikerna med att dansa Linedance som vi
övat på under dagen. Det blev många
roliga inslag under kvällen och alla var
mycket nöjda när kvällen var slut.
Vad är väl en gala i Blå Hallen och
Gyllene Salen?
Ett stort tack till Länsförbundet i Halland som gav oss i Hallandsklippan
möjligheten att ordna denna fest.
Vill ni se mer vad som hände under
kvällen kan ni gå in på www.fub.se/
halland och titta på Nyheter.
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN, HANDLEDARE
KLIPPAN

Se även Lättläst sid 8.

Bidrag att söka till fritidsverksamhet i Örebro Län
Bruno Nilssons stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro län delar årligen ut
bidrag till fritidsverksamhet för barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning bosatta inom Örebro län. Ansökan om

bidrag för innevarande år skall vara stiftelsen
tillhanda senast den 30 april 2016.
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.fub.se/lan/fub-orebro-lan
Här finns ansökningsblankett att hämta.
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L A ND ET RU N T – LY SEKIL
Mat, dans och teater

med Goa Gänget i

Lysekil
Simon kokar soppa.

Det är också väldigt populärt bland
deltagarna, säger Annie.
Emelie Ödman och Krister Reccabarren
kokar soppa.

D

et är nu åttonde året som Goa
Gänget i Lysekil träffas regelbundet. Den här terminen står
det matlagning, dans och teater på
programmet. Efter jul har ett 30-tal
FUB-medlemmar träffats för att laga
mat tillsammans. Varje måndag, höst
vinter och vår, träffas Goa Gänget för
att göra något trevligt tillsammans.
I vår blir det även zumba-dans och
teater.
– Vi är ett fantastiskt trevligt gäng.
För många av våra deltagare betyder
den här verksamhet otroligt mycket.

Robin Nolblad
och Mats-Erik
Karlsson röjer och
komposterar.

Det är en fast punkt i veckan, där man
får göra något man tycker om på sin
fritid och umgås med andra, både nya
och gamla vänner, berättar Annie Pettersson, FUB i Lysekil. Sedan flera år är
hon ledare för Goa Gänget i Lysekil.
Sång är också en viktig del av Goa
Gängets verksamhet.
– Vi sjunger med tecken som stöd.
Jag har tolkat populära låtar som ”Sol,
vind och vatten”, ”Fångad av en stormvind” och vi övar även på att spela
trummor och rytminstrument. Just nu
tränar vi på låten: ”Maja, min piraya”.

Annie Pettersson blev årets eldsjäl i Lysekil 2015. Foto:Privat
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Jocke och Margareta
Niklasson fixar i sitt
kök.

Lär sig mer om hälsa
Hon berättar också att utöver den sociala delen så får medlemmarna lära
sig mer om bland annat hälsa. Denna
termin genom att laga riktig mat, men
de får också en chans att förbättra sin
kondition. Dans är alltid populärt, säger Annie. Lika populärt är teaterverksamheten. Varje år sätter Goa Gänget
upp en teaterföreställning, som man
sedan spelar för publik.
– Goa Gänget är verkligen som namnet – ett härligt gäng som ger så mycket
tillbaka, konstaterar Annie Pettersson,
som tänker fortsätta som ledare så
länge det finns FUB-medlemmar som
vill vara med.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: ANNIE PETTERSSON, FUB I LYSEKIL

LANDET R U NT

Julfesten i Nässjö alltid lika populär
FUB i Nässjö har
som tradition att
ha julfesten efter
jul.
– Det har blivit en fin tradition. Vi rundar av
julen och tar lite avstamp inför nya året i föreningen. Vi passar på att ha lite information
om året som gott och vad som komma skall,
berättar Gert Iwarsson, ordförande för FUB
Växjö.
De 80-talet medlemmar fikar med kanelbulle och pepparkakor, och tomtarna står för
underhållningen, festen avslutas med traditionsenlig dans kring granen eller lämplig
växt, berättar Gert Iwarsson vidare.

Mest populärt är lotteriet med
hemliga vinster.
– Vi slår in paket och vinnarna får välja allteftersom dragningen pågår. Alla uppskattar
detta oerhört mycket och det blir mycket

skratt under utlottningen. Julfesten är ett trevligt sätt att samla våra medlemmar, en tradition som vi håller hårt på, konstaterar Gert
Iwarsson.
FOTO: GERT IWARSSON, ORDFÖRANDE FUB
NÄSSJÖ.
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Tel: 018 - 37 03 02 • info@tallkrogen-fub.se • www.tallkrogen-fub.se

Sommarläger på TALLKROGEN

För vuxna:
Försommarläger: 6-12 juni
Musik och Semesterläger 16-22 Juni
Midsommarläger: 23-29 juni
Musik och semesterläger 4-10 Juli
Friluftsläger: 15-21 juli
Sensommardagar: 15-19 augusti
Semesterläger: 22-28 augusti
För barn och unga vuxna:
Barn och ungdomsläger: 25-31 Juli
Äventyrsläger för ungdomar och
unga vuxna: 4-10 Augusti

Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter. Läs mer på hemsidan eller ring och
beställ broschyr och ansökningshandlingar hos TALLKROGEN-FUB gården!
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STÖR D OCH ST OLT-P R ISTAGA RE
– KRISTINA GÖ RA NSSO N, ÅSAR N A

Kristina Göransson under längd-VM 2015,
tillsammans med Italiens Luca Berrardi.
Foto: Privat.

Priset gav ny energi och
öppnade nya dörrar

– Att få Störd- och stolt-priset kändes otroligt
hedersamt. Det var ett kvitto på att vi jobbar
rätt i klubben, och gav verkligen ny energi.
Framförallt bidrog det till att sätta ljuset
på frågor som rör den här gruppen, säger
Kristina Göransson från Åsarnas IK.

K

ristina Göransson från Åsarna IK, fick
Störd- och stoltpriset för hennes stora
engagemang för att personer med utvecklingsstörning ska få ta plats inom skidsporten.
Hon var eldsjälen bakom förra årets VM i längdskidåkning för utvecklingsstörda. Till vardags
jobbar Kristina som pedagog på Fjällgymnasiet
i Svenstavik.
Har priset påverkat ditt fortsatta engagemang?
– Absolut. Hela galan var en enda stor lyckokänsla. Det går nästan inte att beskriva med
ord vilken stämning som rådde där. Det blev en
rejäl kick i mitt arbete. Uppmärksamheten har
också hjälpt mig och blivit en bra dörröppnare
för andra kontakter, som jag har i arbetet med
att arrangera tävlingar och idrottsverksamheter.
Den här galan nådde verkligen utanför Blå
Hallens väggar.
Vad har du på gång, förutom ditt ordinarie jobb? Står
nya tävlingar för dörren?
– Ja nu planerar jag och klubben för nya tävlingar i VM:s spår. I april blir det en nationell
skidtävling i Klövsjön (Se sid 18). Denna gången
är det en breddtävling i längdskidåkning, för
personer med olika funktionsnedsättningar. Det
är mycket jobb just nu, men jättespännande.
Hur ser framtiden ut inom längdskidåkningen för
personer med funktionsnedsättning?
– Jag hoppas fler och fler ska hitta till skid
åkningen. Den passar personer med väldigt olika
funktionsnedsättningar. Fjällgymnasiet rymmer
även gymnasiesärskolan. Där hoppas jag fler ska
som har intresse för skidåkning ska börja. Vi
jobbar aktivt för det.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: OLA ELMQVIST
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Juryns motivering till Störd- och stolt-priset:

”Vinna eller försvinna brukar det heta i sportens
värld. När ni arrangerar skid-VM för personer
med intellektuella funktionshinder bevisar ni
motsatsen: ingen försvann och alla vann. Tack
Åsarnas IK och Kristina för att ni låter alla vara
med och snora och få is i skägget.”

Foto: Mikael Axelsson
Sonya Johansson, vinnare i Musikschlaget 2015.

DELTÄVLINGAR APRIL-MAJ
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Karlshamn 16/4
Göteborg 24/4
Karlstad 24/4
Hudiksvall 7/5
Umeå 14/5
Stockholm

		

Musikschlaget 2016

Det är nu sjätte året i rad som Sveriges största musiktävling för
musiker med funktionsnedsättning går av stapeln.
Tävlingen startades av musikgruppen Maitraiders i Sundsvall, tillsammans med Studieförbundet Bilda.
Musikschlaget riktar sig till musiker från hela landet. För att ta sig till den
stora riksfinalen i Sundsvall, i november, så måste man tävla i en av de åtta
deltävlingarna under 2016, ungefär som i Melodifestivalen.
I år har FUB lokalt möjlighet att finnas på plats vid alla tävlingar för att
visa upp sin verksamhet och träffa nya medlemmar.
– Det är roligt att FUB får chansen att visa upp sin verksamhet under
tävlingarna runt om i Sverige. Musikschlaget är en tävling som lockar
många duktiga deltagare och en stor publik, säger Maria Sundström,
kanslichef på FUB.
- Vi tycker att det är jättebra att FUB syns på våra tävlingar. Det gör att vi kan
får ännu fler musikintresserade att upptäcka tävlingen, säger Olle Norberg på
Studieförbundet Bilda, som jobbar med att arrangera Musikschlaget.

(datum meddelas senare)

Linköping TBA
(datum meddelas senare)

ANMÄL DIG IDAG!
www.musikschlaget.se/anmalan
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Intradagar 19–20/9

Kom och lyssna på Maja Hagerman, Therése Fridstöm
Montoya, Harald Strand och Jessica Arvidsson.

91–20 september 2016

Moderator på Intradagarna: Kristina Szönyi.

Anmälan: Kan göras
till FUB.
E-post:
intradagarna@fub.se

intradagar

Föreläsare:
Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny
Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena Olsson, Ida Kåhlin, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson, Malin
Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén, Harald
Strand. Samt ett antal representanter
och engagerade i den nya LSS-utredningen!

Plats: Essinge
konferenscenter
Stockholm.

Årets Intradagar tar upp en rad angelägna
ämnen:
• Kommunikation,
• Hjälpmedel,
• God man,
• Delaktighet och åldrande
• Barn med lindrig utvecklingsstörning,
• Brukarinflytande,
• Rasbiologiska institutet och vår historia,
• LSS-lagens innebörd och den nya
LSS-utredningen

Teater Blanca från Uppsala kommer till Intradagarna med
teater och musik.

Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2016
Adress:
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 66
Pris: 2 dagar inkl lunch och
kaffe: 3 600 kr.
Läs mer i foldern som kan
laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se

S T I F T ELSEN ALA

EN INSPIRATIONSDAG OM DELAKTIGHET
PÅ RIKTIGT!

S

tiftelsen
ALA
och FUB:s Arvsfondsprojekt Med
Delaktighet i Sikte är
inne på ett spännande
sista kvartal. Väldigt
mycket har hänt kring satsningar på
brukardelaktighet sedan projektet
började för snart tre år sedan och projektets verksamhet har nått många
flera kommuner, personal, politiker,
och personer med LSS-insatser än man
kunde ana när ansökan skickades in
till Arvsfonden i juni 2012! Om allt
detta ska vi berätta på en avslutande
heldagskonferens i Stockholm den 28
april.
Mycket kommer att hända under
dagen!
• Vi ska höra om hur Delaktighetsmodellen utvecklades från forskaren AnnChristine Gullacksen.

Utifrån det stora antal frågor som
har samlats in under hundratals
Delaktighetsslingor kan Ann-Christine
också ge en unik inblick i hur personer
med LSS-stöd upplever sina möjligheter till självbestämmande och delaktighet.
• Vi ska träffa vägledare och brukar
vägledare som arbetar tillsammans.
Brukarvägledarna har utbildats inom
projektet.
• Vi ska ta del av en engagerad LSS
verksamhetschefs tankar om hur man
kan arbeta för att uppnå delaktighet
på riktigt.
• Vi ska lyssna på en brukarvägledare
som berättar om sin upplevelse av en
Delaktighetsslinga med politiker och
beslutsfattare
• Vi ska ta del av slutsatserna i den
uppmärksammade rapporten ”Det är
kanske inte mig du ska prata med” (FoU,

Regionförbundet Uppsala län) och
från pilotstudien om informationskanaler mellan brukare och politiker
(Region Gävleborg/FoU i Sörmland/
Regionförbundet Uppsala län)
• Vi ska få möjlighet att kika på och
diskutera utbildningsmaterialet som
har tagits fram under projekt.
• Vi ska prata om delaktighet och
framtiden!
För mer information, kontakta
projektledaren Hans Nilsson:
hans_g_nilsson@me.com eller
Arvsfondshandläggare, Judith
Timoney: judith.timoney@fub.se
Läs mer: Mer om projektet ”Delaktighet i sikte”, samt om modellen går att
läsa på sidorna 6–11 i detta nummer
av Unik.
TEXT: JUDITH TIMONEY, ALA

Kunskapssatsning för baspersonal inom LSS
Regeringen har beslutat att satsa 190 miljoner
kronor under år 2016 på en kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet, inklusive
LSS. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela
178 miljoner kronor, som stimulansmedel för
kompetenssatsningar i kommunerna.

Elisabeth Lagran, tidigare jurist
på FUB:s kansli, Guy Lööw,
stadssekreterare på social
departementet och ombuds
man Eva Borgström, FUB.

Baspersonal saknar kunskaper
FUB har under flera år arbetat för ett kompetenslyft av baspersonal inom LSS-verksamheter. Vi har bland annat tillsammans med
Autism & Aspergerförbundet påtalat behovet hos såväl Maria Larsson, ansvarigt statsråd i alliansregeringen, som den nuvarande
ministern med ansvar för funktionshinderfrågor, Åsa Regnér. Senast våren 2015 lyfte
FUB behovet av en kompetenssatsning vid
ett möte med Guy Lööw, statssekreterare på
socialdepartementet.
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Den aktuella kunskapssatsningen ska göra
det möjligt för kommunerna att satsa på
kompetensutveckling av baspersonal inom
äldreomsorgen och funktionshinderområdet, inklusive LSS-verksamheter. Varje kommun kan rekvirera medel hos Socialstyrelsen,
senast den 15 mars 2016. Medlen får
användas under 2016.

Lokalföreningarna kan trycka på
Eftersom den tidigare regeringen gjorde en

stor satsning på kompetensutveckling av
baspersonal inom äldreomsorgen, ”Omvårdnadslyftet”, vore det högst rimligt om merparten av pengarna denna gång satsades
på baspersonal inom LSS-området. Här kan
FUB:s lokalföreningar och Klippansektioner
ha en viktig uppgift som påtryckare i den egna
kommunen.
Läs mer på: www.fub.se
Eva Borgström, Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se Tel: 08-508 866 31

FUB I VÄ RLD EN

Specialimporterat kaffe stöder
FUB-projekt i Nicaragua

I början av året lanserades Los Pipitos-kaffet på en ICA-affär i Östersund. Hagar Lövgren,
Lars Eriksson, Johan Svensson, Jens Eriksson, Sven-Arne Persson och Gunvor Moqvist hjälpte
till att lansera kaffet med provsmakning och sång till kaffets lov.

–D

et är väldigt roligt att vår
kaffeimport har kommit
igång nu. Vi startar i liten
skala, men så småningom hoppas vi
kunna utöka och på så sätt stödja fler,
säger Johan Svensson, butikschef på
ICA Kvantum i Östersund.
Johan Svensson är huvudsponsor
till FUB Jämtlands biståndsprojekt
i Nicaragua, som drivs i samarbete
med organisationen Los Pipitos. Projektens huvudsakliga innehåll är att
stödja barn med utvecklingsstörning
och andra funktionsnedsättningar och
deras familjer i frågor om utbildning,
arbete med mera.
Det var under en resa till Nicaragua
med FUB:s projektgrupp som Johan
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kom på idén att knyta kontakt med en
kaffeodlare för att kunna direktimportera kaffe till butiken i Östersund och
låta en del av förtjänsten av försäljningen gå till projekten.

5 kronor till projektet
Det gör han nu i samarbete med ett
lokalt företag som står för importen,
rostningen och paketeringen av kaffet.
5 kronor av varje sålt kaffepaket går
till projekten. I början av året startade
försäljningen av kaffet med hjälp av
medlemmar från FUB som bland annat
sjöng en kaffesång!
TEXT: BIRGITTA RHODIN, ORDFÖRANDE FUB
ÖSTERSUND.

1

2015-05-25

18:05

Sommarkurs!

Under två härliga sommarveckor
får du tillfälle att delta i aktiviteter
av många slag. T.ex. musik, dans,
färg, form, idrott, friluftsliv och
matlagning.
Ansök senast 1 april.

RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg
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Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11

Baslinjen!

!

Prova på vecka, 14-17 mars, för
dig som vill söka till vår 3-åriga
linje.

Kulturhelg! 22-24 april

Läs mer på www.glimnet.se
eller ring 044-44800
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– Det saknas kunskap när det gäller smärttillstånd
hos personer med flerfunktionsnedsättning. Allt för ofta
förbises smärta på grund av oupptäckta sjukdomstillstånd,
vilket är ytterst allvarligt. Årliga hälsokontroller för den här
gruppen, är ett steg i rätt riktning, konstaterar Margareta
Lunde-Martinsson, smärtsjuksköterska och föreläsare.

Inför årliga hälsokontroller
Margaretha Lunde-Martinsson, smärtsjuk
sköterska och föreläsare.

LSS

-sjuksköterskan Margareta Lunde-Martinson förläser runt i
landet om smärttillstånd hos personer
med utvecklingsstörning bland annat
på boenden och vårdinrättningar.

till att man inge ger tillräcklig smärtlindring. Helt oacceptabel. Dessutom
tenderar man att ha en mer avvaktande hållning. ”Vi väntar och ser om
det går över”. Även det måste förändras.

Vilka brister har du upptäckt inom det här
området?

Vilken kunskap är det då som personalen
behöver få för att smärttillstånd inte ska
förbises och för att vården ska bli mer jämlik?
– Personal i LSS-verksamhet behöver få
utbildning i det jag kallar annorlunda
smärtkommunikation. Det handlar
om att lära sig mer om vad smärta
kan vara rent generellt och specifikt
lära sig förstå hur en helt annorlunda
smärtkommunikation kan te sig.

– Det saknades tillräckliga kunskaper
om smärta när det gäller personer med
utvecklingsstörning. I många fall har
det lett till att personer inte fått adekvat smärtlindring och rätt vård.
Smärta hos personer med utvecklingsstörning, framförallt personer
som saknar möjlighet till kommunikation via talet, riskerar att inte upptäckas i tid. Många lider i onödan och
får inte rätt vård, säger hon och betonar vikten av att det finns företrädare,
eller personal inom vården som är
vana att läsa av och tolka det som inte
kan sägas med ord.
Du har också upptäckt att fördomar är en
orsak till att smärta inte uppmärksammas
tillräckligt för personer med utvecklings
störning. Vad innebär det?
– Förr fanns uppfattningen att bebisar
hade en hög smärttröskel. Tyvärr
förekommer fortfarande samma felaktiga bild när det gäller personer med
utvecklingsstörning, något som leder
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Inom vården måste kunskapen bli bättre
konstaterar du. Vad önskar du där?
Inom vården och främst då primärvården behövs också en kompetens
höjning. Extra viktigt vid primärvårdsbesök är att det finns extra tid till
förfogande. De här smärttillstånden
hos personer med utvecklingsstörning
missar vården allt för ofta:
•
•
•
•

Mensvärk
Tandvärk
Ryggont/diskbråck
Smärta i leder, höfter, knä.

(Just ledsmärta och artros är extra viktigt att vara observant på när det gäller personer med Downs syndrom som
är över 40 år, där det är överrepresenterat).
Även anhöriga har en viktig roll. Hur ska de
få ökade kunskaper?
Här kan anhörigorganisationer och
handikapporganisationer till exempel
FUB ha en viktig roll. Man kan ordna
informationsmöten för sina medlemmar, där man sprider kunskap kring
hur man upptäcker smärta hos personer med utvecklingsstörning och
begränsad kommunikation.
Hur kan man stärka hälsosituationen för
personer med utvecklingsstörning?
– En väg att gå är att införa årliga
hälsokontroller för den här gruppen. Lagen säger att alla ska ha rätt
till likvärdig vård. Idag brister det.
Cancersjukdomar, exempelvis bröstcancer är ett exempel på att sjukdomar
inte upptäckts i tid på grund av uteblivna undersökningar hos den här
gruppen. Med årliga hälsokontroller
skulle fler få rätt vård och rätt smärtlindring.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT

Läs mer på: www.anhorig.se
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Unikas Lss-

Här Ser du datum ocH vilka Som uppträder
SHowtime är kl. 13-13.30

verksamheter
bjUder på

gratis shower!
Unika.nU bedriver daglig verksamhet och
korttidsboenden enligt LSS. vi har platser kvar!

välkomna till vår nya teaterscen, där våra
verksamheter tUras om att Uppträda. adressen är
Sankt GöranSGatan 153.
Boka puBlikplatS på
Boka@unika.nu!

T

15

meter från t-bana

27 Jan (Fridhemslan) 24 aUg (Östermalm)
10 Feb (Östermalm)
7 sep (stadshagen)
24 Feb (stadshagen) 21 sep (vasastan)
9 mars (vasastan)
5 okt (Fridhemspl.)
23 mars (Fridhemspl.) 19 okt (Östermalm)
6 april (Östermalm) 2 nov (stadshagen)
20 april (stadshagen) 16 nov (vasastan)
4 maJ (vasastan) inställd 30 nov (Fridhemspl.)
18 maJ (Fridhemspl.)

StadShagen,

uppgång

mariedalSvägen

läs mer på: unika.nu

facebook.com/unikasverige
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Hallå!
Johanna Wahlström, från Stockholm.
När Johanna Wahlström gjorde ett inlägg på Facebook för att hjälpa sin storasyster Jenny, som har Downs syndrom, att hitta
kärleken fick hon ett gensvar hon aldrig kunnat drömma om. På kort tid delade hennes inlägg över hundra gånger.
Varför gjorde du den här efterlysningen på Facebook?
– Min syster bor på i en gruppbostad.
Hon är väldigt social men träffar i regel samma personer, både på jobbet
och på den dagliga verksamheten hon
deltar i. Det är inte så lätt att träffa nya
människor för henne. Vi pratade lite
om det här ch Jenny ville att jag skulle
hjälpa henne på något sätt. Nu väntar
vi och ser vad som händer. Kanske hittar hon en vän den här vägen, säger
Johanna Wahlström, som mest tycker
det är kul med den uppmärksamhet
hennes inlägg fått.
– Alltså vem hade kunnat ana denna
spridning, helt fantastisk! Vi hoppas
nu det når fram till en passande kille!
Tack alla för ert engagemang, skriver
Johanna Wahlström i ett senare Facebookinlägg.

(från fb-inlägget)
Johanna Wahlström
den 18 februari kl
16:45 ·
Hej vänner!
Gör ett inlägg för
min kära storasysters räkning som jag
har lovat att hjälpa i sökandet efter kärlek
Min syster är världens mysigaste tjej,
hon är 35 år och har down syndrom. Hon
söker efter en kärlek som också tycker om
musik, gå på bio film, fika etc. Helt enkelt
någon att göra mysiga saker med. Gärna
en kille som också har down syndrom och
är någorlunda lika i ålder.
Om ni känner någon som ni tror kan
passa ihop med min syster så skicka mig
gärna ett meddelande så kan vi se om det
kan vara något och därefter försöka hjälpa
dem till att ses.
Tack för all hjälp/Johanna

Unga med funktionsnedsättning
lämnas i sticket
Riksrevisionen har granskat aktivitetsersättningen för unga (19-29 år) och kom i slutet
av förra året med svidande kritik om att ersättningen inte fyller sitt syfte. Handikappförbunden efterlyser starkare politiska initiativ för att
skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning att kunna studera eller jobba.
”Vi delar slutsatserna i Riksrevisionens
granskning att syftet med aktivitetsersättningen inte uppnås och att ersättningen inte
når målet om ett aktivt förhållningssätt för
unga med nedsatt arbetsförmåga”, säger Stig
Nyman, ordförande i Handikappförbunden.
När förtidspensionen avskaffades 2003 var
syftet att unga skulle ges aktiva och aktiverande insatser. I verkligheten tycks insatserna
tvärtom fortfarande vara passiva och passiviserande. Bara ett fåtal unga lämnar aktivitetsersättningen, sex av tio går vidare till per-
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manent sjukersättning vid 30 års ålder. Utan
tidigare arbetsinkomster är många dömda att
leva på en mycket låg försörjningsnivå.
Enligt Riksrevisionens granskning så är det
långt ifrån alla som överhuvudtaget får del
av några aktiva insatser. De insatser som ges
leder mycket sällan till jobb eller studier. Systemet i sig innehåller negativa ekonomiska
incitament som innebär inlåsningseffekter.
Rätten till aktivitetsersättning påverkas både
vid studier och om man skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen.
”Det är ohållbart att vi inte ger unga människor stöd för att kunna studera eller prova att
jobba utifrån sina egna förutsättningar”, fortsätter Stig Nyman. Regeringen är inte särskilt
övertygande i sitt svar till Riksrevisionen. Vi
förväntar oss tydligare politiska initiativ!
www.handikappforbunden.se

Jenny söker en kille som gillar musik, gå
på bio och fika. Foto: Privat.

Praktikantprogram för personer
med funktionsnedsättning och
nyanlända

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen
att samordna praktikantprogram i staten för
nyanlända och personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen matchar praktikanter till
myndigheterna utifrån de praktikplatser som de
statliga myndigheterna erbjuder.
Praktikprogrammen startar 1 april 2016 och sträcker
sig över en treårsperiod.
www.arbetsformedlingen.se
Foto: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Nu har Socialstyrelsens lägesrapport om insatser
och stöd till personer med funktionsnedsättning
kommit. Rapporten innehåller flera intressanta
fakta som FUB kan använda i det intressepolitiska påverkansarbetet, både lokalt och nationellt.
Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom stöd och service till personer
med funktionsnedsättning, inklusive kostnadsutvecklingen. Rapporten fokuserar på väsentliga
förändringar och ger en övergripande bild av
området.
Läs sammanfattningen här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-2-20
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Otydlighet begränsar det fria skolvalet
för elever med behov av särskilt stöd
Regeringen beslutade nyligen om förtydliganden av skollagen, bland annat gällande
reglerna kring det tilläggsbelopp som skolor kan
få från kommunen för elever med behov av särskilt stöd.
Handikappförbunden välkomnar ett förtydligande av att tilläggsbeloppet också innefattar
åtgärder i undervisningssituationen. Oroande
är dock att man talar om extraordinära stöd
åtgärder till elever med stora inlärningssvårig
heter, utan att definiera vad dessa begrepp
innebär.
– Här vill Handikappförbunden se ett förtydligande. Många elever med inlärningssvårig
heter blir kraftigt påverkade av brister i lärmiljön. Stökiga klassrumsmiljöer och stora
under
visningsgrupper kan för många elever
bidra till att mindre inlärningssvårigheter blir
större, säger Maritha Sedvallsson, ledamot i
Handikappförbundens styrelse och fortsätter:
– Det finns också andra brister i tillämpningen
av tilläggsbeloppet som vi anser att regeringen
borde ta på allvar. Ett huvudproblem är att kom-

munerna kan och regelmässigt verkar hänvisa
till ekonomiska och organisatoriska svårigheter
och därmed kringgå sitt ansvar. Denna möjlighet
borde tas bort.
Mycket alarmerande är också att flera kommuner helt enkelt låter bli att informera skolor
om möjligheten att söka tilläggsbelopp. Ofta
hänvisas till att elevens behov ska tillgodoses
inom ramen för grundbeloppet, anser Handikappförbunden.
För en liten friskola blir detta en omöjlig ekva
tion, då man saknar den kommunala skolans
stordriftsfördelar och möjlighet att omfördela
resurser.
– Konsekvensen blir att elever i behov av särskilt
stöd i praktiken inte omfattas av det fria skolvalet,
säger Maritha Sedvallsson.

Regeringens pressmeddelande:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/
01/tydligare-regler-om-tillaggsbelopp-ska-underlatta-for-elever-med-stora-inlarningssvarigheter/
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Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
beslutar i juni 2016 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).

C

M

Y

CM

Nya kunskaper, viktiga
insikter och användbara
redskap.

KURSDELTAGARE
SOLHAGA ENIGMA EDUCATION

Genom Solhaga Enigma Education erbjuder vi utbildningar
inom autismspektrumtillstånd, ADHD, andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning.
Läs mer på solhagaeducation.se.

Solhaga
gruppen

MY

CY

CMY

K

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.
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. Tel. 042-21 70 19.
OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning.
Ansökan kan ske från och med den 1 mars 2016 direkt via vår hemsida
och ansökningsblankett finns även för nedladdning på
www.carlssonsstiftelse.se.
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2016.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sändes till sökandena efter
styrelsens sammanträde under juni 2016.
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Göteborg
Göteborg- -Liseberg
Liseberg- -Danmark
Danmark- 4–10
juli
2016
Västkusten
Västkusten 4–10 juli 2016

Om du betalar resan innan den 30 december 2015 får du 500 kronor i rabatt.
Ett bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!
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Thailand

Malung

augusti/september 2016
denna resan är på 14 dagar...

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt. Massor av sol och bad.
Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!

I priset ingår flygresa till Thailand t/r, helpension (all mat och
dryck ingår), boende på hotell, flera utfkykter
Mina resor-överraskning.

Mallorca

16.900:-

Ledsagning
12.600:
med fem and - om du delar
ra resenärer.

I priset ingår Flygresa Arlanda–Mallorca t/r, buss till hotell
boende på hotell, helpension med frukost, lunch, middag och
diverse fika, roliga och mysiga kvällar förhoppningsvis med
musik och dans, tillfälle till rolig och billig shopping.
Mina resor-överraskning.

9.900:–

Ledsagning
6.400:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Thailand • Mallorca
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Sunne

slutet av maj 2016

Hit har vi åkt i nio år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter.
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Vi har bara tolv platser hit, så boka snabbt, förra
året tog de slut. Det är helpension på hotellet som vanligt.
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Dansbandsvecka

18–24 juli 2016

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har sex olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med lyxbuss och kan använda den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Det finns gott om butiker att shoppa i, inte minst skinn
som de säljer billigt i Malung. Skivor, tröjor, jackor och annat med ditt favoritdansband
finns alltid att köpa inne på festivalområdet till bra priser. Betala tidigt-rabatten gör att
detta är en mycket billig resa. Denna resa blev snabbt fullbokad förra året,
så var kvick
så var kvick med bokningen!
I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung t/r
helpension (frukost, lunch och middag), utflykt till Nusnäs,
utflykt till en fäbod med café, entré till dansen alla dagar, sex
övernattningar, besök på loppmarknad.

Dansbandsvecka

25–31 juli 2016

Underbart, vackert, vänligt, svängigt, mysigt, lugnt, stojigt... Det fi nns massor att sä ga
om Sunne i Värmland o ch de t m esta är gott. Här är de t ot roligt vackert med dansbanorna
som li gger vid sjön F ryken. Vi bor fantastiskt fi nt med egen strand! Här är de t p recis som i
Malung, de t är dansen o ch or kestrarna som gä ller. Alla de stora dansbanden kommer hit
och de bru kar utse Sveriges bä sta dansband i dansbands-SM. Det fi nns förl ustelser på
festområdet som karuseller, p ilkastning, lot terier etc. D iskotek, karaoke o ch trubadurer
fi nns för de som vill se det ta. Sunne erbjuder shopping på dagarna o ch mysiga caféer, vi
gör utfl ykter med vår buss på dagarna t ill olika ställen t ex Mårbacka, fäbo dar o ch mysiga
fikaställen. Vi kanske grillar i skogen? Det fi nns t illfälle att bada o ch s ola så
ta med badbyxorna om du vill. Detta är en resa som har de t mesta. Betala
tidigt-rabatten gör at t det ta är en mycket billig resa.

8.400:-

ar

du del
5.600:– om
Ledsagning
ra resenärer.
med fem and
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Malung • Sunne

I priset ingår resa Stockholm-Sunne t/r, boende sex nätter
i Sunne, helpension (frukost, lunch och middag), utfl ykter i och
omkring Sunne, entré till dansen alla kvällar. Mina resor-överraskning
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10 länder på 14 dagar
4–17 juli 2016

Information och finstilt

Polen, Tjeckien, Österrike, Schweitz, Italien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland
Vi startar i Stockholm, vidare till Polen och Warzawa. Sedan till Prag i Tjeckien, Wien i
Österrike, Schweitz, Italien, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, sedan hemåt igen.
Detta blir en intensiv och fantastisk resa där vi får se vårt Europa som vi aldrig gjort förr.
Vi åker buss hela vägen och bor på ett flertal olika hotell. Vi får uppleva lokala
specialiteter i varje land, maten, vinet, ölet, kaffe etc.
Gott om möjligheter för den nyfikne att hitta guldklimpar och uppleva Europas varierande landskap och miljöer. Här är tillfälle att verkligen turista i historiska miljöer.

I priset ingår resa runt i Europa med buss från Stockholm och
tillbaka.
Helpension – boende, frukost, lunch, middag och massor av
sevärdheter i de land vi besöker.

Mini-resor

Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.

19.900:-

Ledsagning 12.0
00:- om du dela
r
med fem andra
resenärer.

Resegarantilagen Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.
Anmälan Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

25–31 juli 2016

Succén fortsätter! Vi träffas på Norra Bantorget och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.

I priset ingår resa med minibuss sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm, helpension (frukost, lunch, middag,
fika, inträden till minst tre parker/attraktioner, boende roliga
och mysiga kvällar, tillfälle till billig shopping, stopp på ett flertal
sevärdheter.

Betalning När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på angivet datum.
Ändringar Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

9.400:-

Ledsagning
5.600:- om du
delar
med fem and
ra resenärer.

Stora Europaresan • Mini-resor

Kontakt Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.
Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!
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Information och finstilt

Hollywood – Los Angeles – Las Vegas – Mexico
USA´s västkust. Fantastiskt klimat, alltid runt 20–25 grader varmt och sol
Vi landar i Los Angeles och här spanar vi in den magiska gatan ”The strip”, där många
filmstjärnor har sitt namn på trottoaren. Vidare till Hollywood och en rundtur bland
kändisarnas bostäder. Ett besök på nöjesfältet Knotts Berry Farm är ett måste. Efter
några dagar drar vi vidare till Las Vegas, ett Mekka för spelare och nöjen. Här finns de
största hotellen , flest neonljus och lampor, massor av spelmaskiner, bufféer och fantastiska
hotell och byggnader. Bra shopping finns det även här. Utflykt yill Hooverdammen en av
dagarna. När vi vunnit eller förlorat lite pengar, åker vi vidare till San Diego som ligger nära
Mexikanska gränsen. Världens finaste djurpark ligger här och även otroligt nog ett Legoland
för den som vill åka karusell. San Diego ligger vid Mexikanska gränsen och vi passar på att
åka till Tijuana i Mexico, en otroligt häftig upplevelse.
Under hela resan blir det massor av smarrig mat och spännande saker att se finns
överallt, så en kamera är bra att ha med sig. Shopping!!!
I priset ingår Flygresa Arlanda – Los Angeles.
Helpension med hotell, frukost, lunch och middag. Ett flertal utflykter Hooverdammen, Knotts Berry Farm, San Diego zoo, Tijuana i
Mexico. Rundtur på alla orter, Hollywood, Los Angeles, Las Vegas,
San Diego, Tijuana i Mexico, shopping etc.

29.900:Ledsagning
12.000:
med fem and - om du delar
ra resenärer.

Anmälan 2016
Jag vill åka till .............................................................................................................................
Namn .........................................................................................................................................
Adress ........................................................................................................................................
Postnummer.....................................

Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................
Personnummer ...........................................................................................................................
Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................

Kanarieöarna

januari 2017

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett helt
fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså inte så
tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på dagarna.
Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan... Hotellet är
riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära stranden, har en bra
pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.
Det blir dans på Costa Del Sol, den svenska dansrestaurangen och diverse
besök på pubar med levande musik.
I priset ingår fl ygresa Arlanda–Kanarieöarna t/r, boende sju nätter,
helpension (frukost, lunch och middag), rolig shopping.
Mina resor-överraskning

9.900:–
Ledsagning
6.400:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Kontaktperson ............................................................................................................................
Jag delar ledsagare med
Jag kan gå

(Sätt ett kryss på skalan)

2 andra

5 andra

egen ledsagare

Rullstol

Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................
Sjukdomar ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bra att veta om mig ...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Detta behöver jag extra hjälp med ............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

USA • Kanarieöarna
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Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor

Ja

Nej
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