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– Det kändes bra att bli känd. 

Tack vare serien har jag fått många nya vänner,

har Linda Hammar berättat.

Sedan vi mötte henne sist har hon också hittat

en ny pojkvän som heter Lars-Åke.

Anders Wislander känner igen sig i serien. 

Han bor också på ett gruppboende 

och tycker det är bra att det sänds program

på TV om personer med funktionsnedsättning. 

Det berättar han i TV-programmet Klartext

som gör lättlästa nyheter och program. 

Så här presenteras de olika personerna

i TV-serien: ”I en annan del av Köping”:

I en annan del av 

Köping
Nu kan vi följa gänget i Köping igen.

Säsong 4 av ”I en annan del av Köping”, har startat på TV4. 

Första gången serien sändes var 2007, för 10 år sedan.

Nu får vi träffa Linda Hammar och hennes kompisar i Köping igen. 

2010 var förra gången serien sändes. 

Det har hänt mycket sedan dess.

Så här presenteras de olika personerna i TV-serien.

Linda Hammar, 44 år.

Linda gillar sitt jobb. 

Hon gillar också sin kille Lars-Åke.

Svenska såpor som Rederiet och Skilda världar 

är favoritprogram.

Mats Halvarsson, 44 år. 

För Mats är det bilar som gäller. 

Två gånger i veckan tränar han på gym. 

Bowling och floor hockey är också sporter 

han gillar att hålla på med. 

Torbjörn ”Tobbe” Jonsson, 55 år. 

Han gillar fotboll, bandy och hockey. 

Går ofta och ser matcher i Köping. 

Tv-sporten och promenader är annat Tobbe gillar. 
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Mikael ”Micke” Wiseby, 36 år.

Micke älskar musik och har väldigt

många skivor.

Att handla nya t-shirts är annat han gillar. 

Frans ”Frasse” Pettersson, 47 år. 

Han gillar att rida och spela floor hockey. 

Sportintresset är stort och han ser 

gärna på sport på tv. Speciellt handboll.

FOTO: DANIEL OHLSSON/TV4.

Torbjörn ”Tobbe” Jonsson, Mats Halvarsson, Linda Hammar, Mikael ”Micke” Wiseby och Frans ”Frasse” Pettersson.
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STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

Lyckad LSS-dag i Stockholm
Det har varit en LSS-dag i Stockholm. 

Drygt 100 personer kom för att prata 

om frågor som rör LSS-lagen. 

FUB ska ha fem LSS-dagar runt om i landet

under våren. Temat är Stärk LSS – Stärk OSS.

Regeringen har bestämt att man ska göra 

en utredning om LSS-insatser. Man ska titta på 

hur olika stöd fungerar. 

Men FUBs medlemmar är oroade över

att regeringen vill spara pengar genom 

att minska på olika LSS-insatser. 

Bland annat den personliga assistansen.

Vad kan bli bättre

Under dagen hade Klippans medlemmar en 

egen ”Workshop”. 

Det var Judith Timoney från FUBs kansli

som höll i gruppen. 

Där fick alla som ville berätta om 

vilket stöd de hade idag. 

Om det fungerade bra 

och vad som kunde bli bättre.

Flera i gruppen berättade att de fått

avslag på insatsen kontaktperson och ledsagare.

Begär papper på avslag

Thomas Jansson som är ordförande

för FUB tipsade om att man alltid

ska begära att få ett papper på 

beslutet om avslag. 

– Då kan man överklaga beslutet. 

Vet man inte hur man ska överklaga, 

då kan man vända sig till sin lokal-

förening. De kan hjälpa till.

Katarina Garamvölgyi berättade  

att hon inte fått någon kontaktperson. 

– Jag klarar inte att åka tunnelbana själv. 

Det känns jättejobbigt 

att inte ha någon kontaktperson. 

Andra berättade om att de 

inte får någon kontaktperson

för att de bor i gruppbostad. 
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Problem utan en kontaktperson

Lillemor Holgersson, förste vice ordförande

för FUB var också med i Klippans grupp:

– Det är ett jättestort problem för många

att man inte får någon kontaktperson. 

Bor man i en gruppbostad 

är det också stor skillnad 

på vad man kan göra med sin personal

och vad man gör tillsammans 

med en kontaktperson. 

Conny Bergqvist tog upp hur viktigt det är 

att bli bemött med respekt.

– Ingen vill bli behandlad som om man vore fem år. 

Det är viktigt att vi inte blir underskattade. 

Ibland förstår inte folk det.

Henrik Langby tog upp frågan om arbete. 

Han önskar att han fick jobba mer än han gör idag. 

– Att ha ett jobb är jätteviktigt, tyckte han.

Alla var också överens om att det är viktigt 

att personalen på gruppbostäder

och daglig verksamhet har rätt kompetens. 

Annars kan man inte göra ett bra jobb. 

Personalen i gruppbostäder måste 

respektera att det är vårt hem, sa en deltagare.

Alla förstår inte det. 

Berätta för utredarna

Judith Timoney avslutade träffen 

med att säga att alla som vill ska berätta 

för LSS-utredarna,  om sin situation  

och vilka behov man har. 

Man kan också kontakta sin lokalförening. 

Mejladressen till den statliga LSS-utredningen: 

s.lss@regeringskansliet.se

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Katarina Garamvölgyi och Maria 
Sundström, kanslichef FUB.

Michael Wikström, Västerås.

På LSS-dagen i Stockholm samlades 100 FUB-medlemmar. 

Judith Timoney höll i mötet med Klippans medlemmar. 

Lisen Wörd och Fredrik Karlsson.
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– Det var när vi deltog i Glada Hudik-teaterns 

träningsläger i Portugal, som jag och  

min kollega Lenita Stagl fick idén om 

att starta en egen hälsokurs, berättar Marie Sandberg.

Hon är stödpedagog och arbetar på Arbetscentrum,

på Varberg Omsorg.

Övning alla kan klara

– När vi kom hem gjorde vi en egen kurs 

med olika övningar som alla 

kunde klara av att göra. 

Till exempel att gå promenader

och träna på gym, säger Marie.  

Inom omsorgen i Varberg har man startat en hälsokurs. 

Under fyra gånger får deltagarna  

lära sig mer om träning och bra mat.  

En av deltagarna är Anette Strandberg, Klippan. 

Nu sprids hälsokursen till alla

dagliga verksamheter i Varberg. 

Jättebra kurs

– Det var en jättebra kurs. Jag har lärt mig

mycket om nyttig mat och bra sätt att

träna på, säger Anette Strandberg, 

som är med i Klippan i Varberg.

Hon är en av deltagarna som gått kursen. 

Stavgång och gym

Varje dag startas med gemensam stavgång 

runt en slinga i naturen. 

Deltagarna får också testa att träna 

på ett gym som är utomhus i Varberg.

– Vi pratar också om vad man ska äta 

som är nyttigt, och visar hur mycket socker 

det är i olika drycker, berättar Marie.

Enkel och populär hälsokurs i 
Varberg

Alla hjälps åt att laga en nyttig lunch efter dagens träningspass: Daniel Karlsson, Ingrid Sjölin, Jacob Nilsson, Lenita Stagl (personal), Adam Phil Olsson, 
och Albin Svensson (personal). 
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Nu sprids hälsokursen till alla

dagliga verksamheter i Varberg. 

Jättebra kurs

– Det var en jättebra kurs. Jag har lärt mig

mycket om nyttig mat och bra sätt att

träna på, säger Anette Strandberg, 

som är med i Klippan i Varberg.

Hon är en av deltagarna som gått kursen. 

Stavgång och gym

Varje dag startas med gemensam stavgång 

runt en slinga i naturen. 

Deltagarna får också testa att träna 

på ett gym som är utomhus i Varberg.

– Vi pratar också om vad man ska äta 

som är nyttigt, och visar hur mycket socker 

det är i olika drycker, berättar Marie.

En annan aktivitet under kursen

är dans med rörelse. Det är väldigt populärt. 

 
Enkla och bra vanor

– Under dagen gör vi en egen hälsolunch. 

Då hjälper alla i gänget

till och lagar mat. 

Vi har bland annat lagat omelett.

Deltagarna som gått hälsokursen 

har varit väldigt nöjda. 

Alla som är med får också ett diplom.

– Det här är ett enkelt sätt att lära sig 

lite mer om träning och om vad 

som är nyttigt att äta. 

Goda vanor kan man inte få för mycket av, 

säger Marie Sandberg. 
FOTO: MARIE SANDBERG, STÖDPEDAGOG PÅ VARBERG OMSORG

Anette Strandberg, Klippan i Varberg. Martin Olsson gillar att laga god och nyttig mat.

Jacob Nilsson tränar på gymmet utomhus. Hela gänget börjar dagen med stavgång.
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Hej jag heter Eva och är 50 år. Var finns du 
ärlige och snälla kille i Skaraborg, som också känner sig 
ensam ibland. Mina intressen är bowling, gå ut och äta 
ibland, dans och promenader med mera. Musiksmaken 
är blandad. Det vore kul om du skickade ett foto på dig 
men inget tvång.
Skriv till Eva 204

Hej, Jag är en 30-årig tjej som söker vänner både 
killar och tjejer. Jag tycker om att titta på film, lyssna på 
ljudböcker mysa hemma.
Skriv till Clemencia 041

Hej, Jag är en tjej på 23 år som söker en tjej på 23 
upp till max 32. Jag är homosexuell. Jag älskar djur. Jag 
rider, tränar, spelar innebandy och fotboll. Jag arbetar 
på Erikshjälpen. Jag söker ett lugnt kärleksförhållande. 
Har ett husdjur hemma, en undulat. Jag har Prader 
Willy Syndrom, Autism och utvecklingsstörning. Min 
önskningar är att hitta en tjej-partner. Min mejlladress 
är: JumJum31(at-tecken)hotmail.com.
Skriv till Emma 222

Jag är en kille på 45 år som bor i ett gruppboende 
i Landskrona. Jag gillar promenader, bio, titta på fotboll 
och andra sporter. Lyssnar gärna på musik. Tycker om 
att träna på gym. Söker en tjej i passande ålder att göra 
roliga saker med. Lämna gärna telefonnummer i svaret.
Skriv till Håkan 221

Jag är tjej på 44 år som bor i Överkalix på ett 
gruppboende som kallas Renen. Jag har egen lägen-
het och det är en tvåa. Mina intressen är: dans, musik, 
hundar, promenader, mysiga hemmakvällar. Jag tycker 
om att åka bil, prata i telefonen. Jag tycker mycket om 
kläder.
Skriv till Annica 220

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:s KANSLI 
Box 1181 
171 23 Solna

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. 

Nya vänner
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Hej, Jag är en tjej på 26 år. Jag gillar fotboll 
ishockey och Lasse Stefanz. Jag söker en kille som bor 
i Örebro eller i Jönköping i ålder 25-30 år. Ni ska gilla 
sport. Skicka gärna bild på hur ni ser ut. Glöm inte 
skriva adress så jag kan svara på era brev.
Skriv till Elin 211

Jag är en kille som brevväxla med en tjej. Du 
skall vara ärlig och tala sanning. Du skall vara omkring 
65 år. Själv är jag en kille som ensam och inte ha tjej 
att skriva till. Jag kommer Nora Kalmar län. Mina 
intressen är allmänna. Skicka ett foto på dig.
Skriv till Lasse 024

Hej! Jag heter Mattias. Jag är 34 år och bor i 
Örkelljunga. Jag tycker om att vara ute, men också att 
ha mysiga hemmakvällar med film och god mat. Jag 
söker en flickvän från Skåne mellan 20-45 år för ett 
seriöst förhållande. Hoppas vi hörs!
Skriv till Mattias 124

Hej! Jag är en kille på 32 år. Jag söker en tjej i 
min ålder. Jag jobbar måndag till fredag. Mina in-
tressen är bada, titta på TV och fika ute. Jag bor i en 
gruppbostad och får hjälp/stöd av personalen. Jag vill 
hitta någon som jag kan vara med. Svara gärna med 
bild.
Skriv till Nevzat 129

Hej! Jag är en tjej som är 38 år. Jag gillar och 
dansa, hundar, promenera och mycket annat. Bor 
på ett gruppboende i Malmö. Vill gärna träffa en 
snäll kille med liknande intressen. Jag tycker inte om 
alkohol.
Skriv till Petra 219

Hej. Mitt namn är Tina och jag bor i Vänersborg. 
Min önskan är att du blir min brevvän. Jag söker brev-
vänner i Trollhättan, Vänersborg och uppåt i landet. 
Min intresse är dans, Lasse Steffans och mysiga hem-
makvällar med någon.
Skriv till Tina 218

Hej! Jag heter Anette, är 56 år gammal och 
bor i Kalix. Jag söker efter en manlig brevvän i Norr-
botten, gärna i min egen ålder. Mina intressen är 
utomhusvistelse, dansa, se på film/bio, gå på kon-
sert, eller varför inte laga en god middag. Svara gärna 
med ett foto.
Skriv till Anette 178

Hej! Jag är en trevlig kille på snart 40 år. Jag 
vill gärna träffa en snäll tjej med liknande intresse 
som jag, gärna i Västra Götaland. Mina intressen är 
bland annat trav, musik (gärna Country), fiske, sport, 
grillning och svensk film.
Skriv till Henrik 217

Hej, Jag heter Margaretha och är 50 år. Jag är 
en glad och positiv tjej som bor i Nora. Söker vänner 
på andra daglig verksamheter och en kille. Ni ska vara 
från Kumla, Örebro eller Hallsberg. Vill inte vara en-
sam längre. Mina intressen är dans, musik med mera.
Skriv till Margaretha 116.
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Tipsa Unik  
– vad ska vi skriva om?
FUB:s KANSLI 
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181    171 23 Solna  
Besöksadress: Industrivägen 7  
e-post: fub@fub.se  
webbplats: www.fub.se
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Klippan är alla medlemmar i FUB 

som har utvecklingsstörning. 

Det finns Klippan-sektioner 

i ungefär 40 av FUB:s lokalföreningar 

och länsförbund.

Riks-Klippan arbetar för hela Sverige. 

Riks-Klippans styrelse brukar skriva 

”Klippan har ordet” här i Unik,

så ni känner säkert igen dem! 

Klippans riksstämma år 2016 

bestämde att Riks-Klippan ska byta namn

till Inre Ringen Sverige. 

Riks-Klippan byter namn till

Riks-Klippans styrelse har bestämt 

att bytet blir den 15 oktober 2017, 

på Klippans/Inre Ringens 

ordförandekonferens. 

Information till Klippan-sektioner 

Om ni också vill heta Inre Ringen, 

gör så här: 

Kalla er för Inre Ringen och lägg till 

ert ortsnamn. 

Till exempel ”Inre Ringen Västerås”. 

Välj inte ”Inre Västerås-ringen” 

eller något annat som kan vara svårt. 

Men ni kan också fortsätta heta det ni heter.

Det finns många namn 

på olika Klippan-sektioner,

Pepparroten i Enköping 

och Gerda i Vara till exempel.
TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM

FOTO: AGNETA BERHAMRE HEINS

Inre Ringen  
Sverige!
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Ska arbeta med LSS och Valet 2018

En viktig fråga just nu är LSS 

och den personliga assistansen. 

Andra frågor som jag ska jobba med är Valet 2018

ekonomi, god man och en bra  

habiliterings-ersättning. 

Jag kommer att samarbeta med 

Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar 

när det gäller valfrågor och ekonomi.

De kommer att hjälpa  

till att skiva lättläst information.

Klippan-föreningen i Kalmar

Här i Kalmar arbetar jag mycket 

med vår egen Klippan-förening.

Vi är ett stort gäng  

som träffas en gång i månaden.

Vi gör mycket roliga saker

och arbetar även med sociala frågor. 

Ett par gånger per termin har vi disco

då hjälper jag till med lite av varje.

Jag föreläser ibland om FUB och hur det är 

att ha ett funktionshinder.

Då är vi alltid några som åker iväg tillsammans 

och berättar och svarar på frågor. 

Många bra beslut under 2017

Under 2017 hoppas jag att vi kommer att  

ha bra kontakt med FUB:s förbundsstyrelsen  

och kansli och att vi fattar många bra beslut. 

Det känns kul att få vara med i Riks-Klippan

och jag ska försöka hjälpa till med mina 

kunskaper och erfarenheter.

Du får gärna hör gärna av dig till mig!
Kristine Petersson
076-1450914
kristinepetersson@hotmail.com
Du kan läsa mer om Kristine Petersson 
i nummer 3 2016 av Unik.

Kristine Petersson 

 076-145 09 14 

 kristine.petersson@fub.se

Det är roligt och viktigt 
att kunna påverka!

Jag blev invald i Riks-Klippans styrelse 

på stämman i maj 2016.

Det är roligt att få sitta i styrelsen. 

Där kan man påverka i viktiga frågor

Jag är också fadder för Klippan i Kalmar län, 

Gotland och Östergötland.

mailto:kristinepetersson@hotmail.com
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ÖVRIGT I  UNIK

FUB Strängnäs – Viktigt jobb i hundparken

Under sommaren 2014 invigdes en hundpark

vid södra kyrkogården i Strängnäs. 

Sedan dess har det varit väldigt många besökare där.

Det är en dagliga verksamheten 

som gör ett viktigt jobb med hundarna i hundparken. 

SID 6

SID 26

Daglig verksamhet i Tanzania tack vare FUB.

Nu har Tanzania fått en av sina första dagliga verksamheter

i Tanga, som ligger i Tanzania.

Det är tack vare FUB-projektet Come Together Concrete. 

Odling, drama, dans och sång är några av verksamheterna

för ungdomar med utvecklingsstörning.

Hasse i jobbgänget håller i lilla Greta som är 13 veckor.  
Foto: Strängnäs hundpark.

Foto: Johanna Bergsten.
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ÖVRIGT I  UNIK

I samma skidspår

På FUB:s Youtube-kanal går det att se 

filmen om Åsarnas skidläger, 2015. 

Där ser man bland annat Thomas Wassberg,

Jan Ottosson och FUBs egen  

skidstjärna Emma Falk Wassberg,

Jakob och Oskar Gyllenbåga,  

Lena Virgin och flera andra. 

SID 27

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 8
x. Sidan 11
2. Sidan 24
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaren till
FUB:s KANSLI
Box 1181
171 23 Solna

Senast den 15 april 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.

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

Rätt svar i Unik Nummer 6, 2016:  
1, sidan 10.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett 
1. Ulrika Andersson, Habo
2–5 Lättlästa böcker
2. Daniel Edlund, Ljusdal
3. Susanne Edlund, Ljusdal
4 Charlotte Johansson, Säffle
5. Markus Karlén, Södertälje

Tävling  
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker

Foto: Johanna Bergsten.
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Innehåll 1–2017

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46 
telefontid: 
måndag–torsdag 09.00–18.00

Lillemor Holgersson, 
1:e vice ordförande 
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98

Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16

Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50

Elisabeth Sandlund, 
elisabeth.sandlund@fub.se 
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se 
042-923 36

Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00

Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
070-586 07 37

Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52

RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande 
0510-67482 hem, efter 17:00
anna.hildingsson@fub.se

Per-Åke Berglund 
072-551 17 38
diskchef392@gmail.com

Sara Brännström
070-603 36 24
abba_girl@hotmail.se

Gunilla Karlsson 
073-031 73 04 
gunillakarlsson71@yahoo.se

Markus Petersson 
070-776 62 57
mackangast@gmail.com

Kristine Petersson 
076-145 09 14
kristinepetersson@hotmail.com

Jan Pettersson, vice ordförande 
072-927 47 20

FUB:s KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30, 
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se 
webbplats: www.fub.se

PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28

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

Johanna Bergsten, Projektledare
johanna.bergsten@fub.se
073-642 82 02

Eva Borgström, Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31

Robert Gardsäter, System och 
kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34

Kia Mundebo, 
Verksamhetsutvecklare 
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27

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

Victoria Sjöström, Kommunikatör 
-webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

LATTLAST
.. ..

 Sid 8 LSS-dag: Det ligger en stor uppgift 
på lokal- och länsnivå att påverka våra  
egna politiker. Vi behöver även skapa ett 
tryck underifrån för att kunna förändra i  
rätt riktning. Det ansåg Kjell Clasborn,  
FUB Södermanlands Län, en av de cirka 
100 deltagarna på LSS-dagen i Stockholm.

 Sid 8 LSS-dag: Lillemor Holgersson, 
1:e vice ordförande i FUB tyckte det var 
bra att engagemanget var stort på FUB:s 
första LSS-dag i Stockholm. Hon deltog 
i Klippans workshop, där konstaterade 
hon bland annat att det är ett jättestort 
problem att allt för många får avslag på 
ansökan om en kontaktperson. 

mailto:anna.hildingsson@fub.se
mailto:diskchef392@gmail.com
mailto:abba_girl@hotmail.se
mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:mackangast@gmail.com
mailto:kristinepetersson@hotmail.com
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Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

Mot ljusare tider

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

Maria Sundström, Kanslichef
maria.sundstrom@fub.se
08-50 88 66 48

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

Judith Timoney, ombudsman  
LSS och Klippan
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23

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

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

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

ALA STYRELSEN
Kerstin Tegnér, Ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38

Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och 
vuxna med utvecklingstörning. 
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med 
utvecklingsstörning och deras familjer. 
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokal-
föreningar runt om i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
Prenumeration: 300 kronor/år
Telefon: 08-50 88 66 00
Redaktör: Agneta Berghamre Heins
mobil: 070-607 04 07
agneta.heins@fub.se
Ansvarig utgivare: Maria Sundström, 
kontakt genom FUB:s kansli.
Produktion och grafisk form: 
Agneta Berghamre Heins, 
Berghamre Publishing 
samt Petra Ahston Inkapööl

Tryck: Sörmlands Printing Solutions, 
Katrineholm.
FUB:s medlemstidning vänder sig till 
personer med utvecklingsstörning, 
anhöriga, personal, beslutsfattare och 
alla andra intresserade. Tidningen 
är rikstäckande och har som mål 
att sprida kunskap om allt som rör 
personer med utvecklingsstörning. 
Tidningen utkommer med sex 
nummer per år. 

Kom gärna med synpunkter till oss, 
positivt som negativt, om innehållet 
eller utseendet. Tidningen ansvarar 
ej för icke beställt material och 
förbehåller sig rätt att korta i insändare 
och läsarbrev, samt publicera insänt 
material på FUB:s hemsida. 
www.fub.se 

ISSN: 0345-3790

ANNONSER
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Tfn: 08-442 00 17, Växel: 08-103920
emma@bs-media.se www.bs-media.se

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 18: FUB i Botkyrkas långa och enträgna påverkansarbete har 
gett resultat. Numera ser kommunpolitiker i Botkyrka FUB som 
en resurs. Ylva Berglund och Mai Eriksson, FUB Botkyrka. 

 Sid 27: På FUB:s Youtube-kanal går det att se filmen 
om Åsarnas skidläger, 2015. Där syns bland annat 
Thomas Wassberg och FUB:s egen skidstjärna Emma Falk 
Wassberg.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 2, 2017, bokning 10 april
utgivning 2 maj

Solen flödar och det droppar från taken, vissa dagar. Andra dagar blåser snålvindar, snöar det 

och vägarna blir till isbanor. Med andra ord närmar vi oss våren. Och ingen tvekan råder om att 

ljuset kommit tillbaka, med längre dagar och lite mer batteri till kropp och själ.

Nu kommer också årets första Unik. Lika fullmatat som vanligt. Under året fortsätter vi 

vårt LSS-tema: STÄRK LSS – STÄRK OSS. Nästan dagligen får FUB samtal från oroliga med-

lemmar, som inte vet hur deras framtid ska se ut. Hur många timmars assistans ska jag få? Får 

jag behålla min kontaktperson? Frågorna är många. 

I slutet av januari genomförde FUB den första av fem LSS-dagar i landet. Denna gången 

slöt över 100 medlemmar upp för att diskutera LSS, få senaste informationen om LSS-utred-

ningen och delge varandra berättelser om hur LSS-insatserna fungerar i vardagen för brukare 

och anhöriga. Läs mer på sidorna 8-20 i Unik. Och på sidorna 4-5 i Unik Lättläst.

LSS berör och även media rapporterar nu mer och mer, inte minst om insatser som sviktar 

och hur Kommun, Landsting och Försäkringskassan lägger över mer och mer ansvar på an-

höriga. Själv får jag samtal som ibland gör mig sömnlös. Om Clara som mist nästan alla sina 

timmar med dubbelassistans och på grund av bristande tillsyn skadat sig svårt, om Ann-Sofie 

vars söner båda har omfattande funktionsnedsättningar, men som nekas tillräcklig assistans 

och troligtvis måste flytta till ett omsorgsboende, istället för att bo i sina egna lägenheter. Att 

unga människor, på grund av att samhället sviker, inte kan börja eller fortsätta leva ett själv-

ständigt vuxenliv, upprör. Är vi inte bättre än så? 

Men lite ljus i LSS-mörkret får man av den härliga TV-serien: ”I en annan del av Köping”, 

som utan omvägar går rakt in i hjärtat. Gänget på gruppboendet i Köping bjuder på sig själva, 

både i vardag och fest, glädje och sorger, i den fjärde omgången av serien, som sändes första 

gången 2007. Missa inte gänget i Köping, med Linda Hammar i spetsen på bästa sändningstid. 

Med vår i sikte….

mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
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Nu ser man bara att det kostar för mycket pengar, men 
 aldrig i förhållande till något alternativ för våra medlemmar.

Senaste tiden har media i på olika platser lyft fram brister 
och missförhållanden inom LSS- verksamheter bland annat 
i gruppbostäder, där man gett slag och andra bestraffningar 
till de boende. Här uppmanar jag alla att kontakta Expres-

sen om ni får eller har känne-
dom om våld och trakasserier i 
gruppbostäder och inte minst 
 polisanmäla.

En annan stor skandal är inom 
Försäkringskassan. Här kräver 
Försäkringskassan att man ska 
lämna ut hela individens liv 
och ibland en hel familjs liv 
och leverne. Men så visar det 

sig att man inte kan hålla koll så att dokumentationen stan-
nar på myndigheten. Hur ska man våga eller kunna lita på 
 Försäkringskassan efter detta?

Vår kunskap behövs
Till sist är det några frågor jag vill ställa till Regeringen i sam-
band med LSS-utredningen.
Varför bara attackera personer med funktionsnedsättning?

Varför bara säga att personer med funktionsnedsättning 
kostar för mycket pengar?

Det är arbetskraftsbrist, samtidigt som det finns folk som 
inget hellre vill ha än ett jobb. Varför tas inte kompetensen 
hos personer med funktionsnedsättning tillvara i tillräcklig 
utsträckning.

FUB kräver att Regeringen istället börjar se personer med 
funktionsnedsättning som en tillgång för samhället och inte 
bara som en kostnad. LSS-utredningen måste omedelbart byta 
fokus. Istället för leta efter besparingsmöjligheter måste utre-
darna börja lyssna på oss inom funktionshinderrörelsen. Vår 
kunskap behövs för att stärka den för så många livsavgörande 
LSS-lagstiftningen.

 Nu har LSS-utredningen kommit igång, så nu måste FUB 
vara på hugget. Hittills har utredarna visa på en stor 
okunskap och en skrämmande historielöshet. De sak-

nar kunskaper om varför LSS infördes och hur det såg ut under 
omsorgslagens tid. 

I ett första skede så ville utredningen ha svar på huvud-
mannaskapsfrågan. Denna fråga 
satt LSS-kommittén i fyra år och  
jobbade med. Slutsatsen var att 
frågan måste utredas mer och 
kunde inte besvaras mer än så. 
Nu fick funktionshindersrörelsen 
cirka tre veckor på sig att besvara 
frågan om vem som ska var huvud-
man. Då gällde det i första hand 
personlig assistans. 

Den frågan är komplicerad och 
består av tre delar; 1. Vem ska besluta om insatsen? 2. Vem ska 
vara utförare? 3. Vem ska betala? 

När det gäller den personliga assistansen har utredningen 
ett tydligt uppdrag och det är att spara pengar åt staten.

Hjälp med att förklara begreppen
Nu vill utredningen ha hjälp med att förklara begreppen, 
”Goda levnadsvillkor”, ”Delaktighet”, ”Självständighet” och 
”Leva som andra”. Hur ska man kunna förklara begreppen, 
när de är tagna ur sitt sammanhang. Så här står det om Goda 
Levnadsvillkor i lagen: ”Den enskilde skall genom insatserna 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varak-
tiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens indi-
viduelle behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de 
personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva 
ett självständigt liv.”.

Det känns som om utredningen börjar i fel ände. Istället 
borde de ha börjat med det som inte fungerar. Från ansökan 
till beslut, här kan många beslut vara tvivelaktiga och helt fel. 
Sedan kommer steget till att verkställa beslut, då har många 
problem att få beslutet verkställt i rimlig tid. Sen kommer 
själva utförandet, då har väl alla i FUB upptäckt kvalitets-
brister i verksamheterna, inte i alla, men i väldigt många. 

Saknar samhällsekonomisk analys
Vi saknar också en samhällsekonomisk analys och rapport 
om vad hela LSS-lagstiftningen betyder för Sveriges totala eko-
nomi. Hur många har exempelvis fått möjlighet att få ett jobb/
sysselsättning genom LSS? Hur många är det som jobbar inom 
olika LSS-verksamheter? 

Hur kan man påstå att  
personer med funktionsnedsättning  

kostar för mycket pengar?
FUB ser med oro på LSS-utredningens fokus på kostnadsbesparingar.  

Nedan riktar FUB:s ordförande några angelägna frågor till Regeringen. 

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

LEDARE

”Det känns som om 
utredningen börjar i fel ände. 

Istället borde de ha börjat 
med det som inte fungerar.”

ANNONS
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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 öpp-
na dörrar. För oss på DFA är inga frågor 
främmande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  

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

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 var-
dagens 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. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter 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 
står på din sida

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

I allt det praktiska som rör assis-
tans 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 hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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COME TOGETHER CONCRETE

Daglig verksamhet visar vägen i Tanzania

Nu har Tanzania fått en av sina första dagliga verksamheter 
i Tanga, tack vare FUB-projektet Come Together Concrete. 
Odling, drama, dans och sång är några av verksamheterna 

riktade till ungdomar med utvecklingsstörning. 
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Moldegatan 9 (Göta), 504 32 Borås. VXL 033-48 03 40
www.7hassistans.se

    PERSONLIG ASSISTANS
Med kunskap och trygghet ger vi dig rätt stöd och 
hjälp till en meningsfull vardag. Med våra engagerade 
och lyhörda assistenter ordnar vi en tillvaro utefter 
dina behov och önskemål i ditt hem, i arbetet eller 
i sociala sammanhang. 

    DAGLIG VERKSAMHET
I vårt aktivitetshus Kamgarn kan du få utlopp för din 
lite mer kreativa sida med bl a: Hunddagis, skaparverk-
stad, café, musikcafé, snickeri eller i husets datagrupp.

    FRISKVÅRDSCENTER
Vi behöver alla mental och kroppslig balans och en 
stunds avkoppling. Det får du på Sinnesro. 

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

      

Hej...
Vill du också vara en 

del i vår fina gemenskap och 
få en meningsfull vardag.
Vi vill jättegärna visa vår 
verksamhet för dig med 

tilltro till att du vill 
hänga med oss.

 Solen gassar på en åkerlapp några mil utanför stan, 
men Charles, Omari och Peter visar stolta upp maj-
sen de har odlat senaste halvåret. För de här killarna 

är det första gången som de får möjlighet att lära sig något 
och ha en organiserad verksamhet, förutom de få åren de 
gick i skolan. 

FUB:s projekt Come Together Concrete är med och finan-
sierar vad som liknar en daglig verksamhet, kanske  Tanzanias 
allra första! Det är med tydligt fokus på få nya kunskaper 
inom olika utvecklande områden. Odlingsgruppen lär sig 
och tränar grunderna i att odla grönsaker och majs, något 
som är en väldigt vanlig verksamhet i yrkesskolor i landet. 
En annan grupp ägnar sig åt hantverk och matlagning och 
ytterligare en tränar drama, dans och sång. De har en nyre-
noverad lokal inne på YDCPs center i Tanga, en halvstor stad 
vid kusten.

Påverkar på olika plan
YDCP står för Youth with Disabilities Community Program 
och är organisationen som även tidigare varit med i Come 
Together-projektet. De arbetar på olika plan för att barn och 
unga med funktionsnedsättningar ska få större möjligheter 
och rättigheter, alltifrån påverkan på myndigheter, stöd till 
lärare till habiliteringscenter och stöd och uppsökande verk-
samhet för familjer med barn med funktionsnedsättning. 

Nu har även de dagliga verksamhets-grupperna för drama, 
musik och media flyttat in i centret.

William Henry som är koordinator för centret berättar 
att ungdomarna gör avtryck på hela verksamheten. Ofta är 
några till exempel kvar på eftermiddagen och pratar med 
besökare och hjälper till i caféet. 

– Innan Come Together-projektet startade, jobbade vi inte 
så mycket med unga med utvecklingsstörning. Jag är special-
lärare i grunden och tycker det är både kul och viktigt att de 
nu kan ta mer plats, och bra att mina kollegor också ser vad 
ungdomarna gör och jobbar med.

Stora framsteg
Alla ungdomarna har gjort stora framsteg det dryga halvår 
som verksamheterna har funnits. När dramagruppen upp-
trädde för lärare på en lärarutbildning i november var det 
första gången som de såg unga med utvecklingsstörning upp-
träda! Alla blev väldigt berörda av ungdomarnas dramaupp-
sättning och jätteimponerade över att Zuberi, med Downs 
syndrom, och en annan kille, framförde en hel dans som de 
lärt in utantill. 

Alla på YDCPs center är övertygade om att Come Together 
Concrete-projektet bidrar till att visa vägen för vad personer 
med utvecklingsstörning kan göra. Något som i sin tur kan 
hjälpa till att utveckla samhället i stort, när det gäller stöd 
och möjligheter för personer med funktionsnedsättning. 
TEXT OCH FOTO: JOHANNA BERGSTEN

Daglig verksamhet visar vägen i Tanzania
ANNONS

Rashid, Omari, Peter, Imamu, Charles och Saidi är deltagare på en daglig 
verksamhet och arbetar ute på majsfälten.
FUB-projektet Come Together Concrete finansieras av Svenska PostkodLotteriet.
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LYCKAD LSS-DAG I STOCKHOLM

STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

Deltagare på FUB:s LSS-dag. Längst fram Conny Bergqvist, tidigare Klippan-rådgivare, och Jan Pettersson från Riks-Klippans styrelse.
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LYCKAD LSS-DAG I STOCKHOLM

 Den 28 januari hölls den första av 
FUB:s fem LSS-dagar i Stockholm. 
Drygt 100 personer deltog när 

Riksförbundet FUB och FUB Stockholms 
län ordnade LSS-dagen.

Harald Strand från FUB i Stockholm 
hälsade välkommen och berättade 
inledningsvis om att LSS-dagarna är en 
del i FUB:s landsomfattande kampanj: 
Stärk LSS – Stärk OSS och vikten av att 
FUB kan påverka den pågående LSS-
utredningen i rätt riktning. 

– Vi måste tala om att LSS ska tolkas 
som lagen är tänkt, att den ska ge goda 
levnadsförhållanden.

Jesper Symreng, förbundsjurist på 
FUB presenterade den statliga LSS-
utredningen, där FUB:s ordförande 
 Thomas Jansson deltar i en referens-
grupp. 

Parallell utredning
Judith Timoney berättade i sin tur om 
Handikappförbundens särskilda arbets-
grupp, som har till uppgift att arbeta 
med en parallell utredning till den 
statliga LSS-utredningen. Även Pelle 
Kölhed, vice ordförande i Handikapp-
förbunden, och expert i utredningen 
fanns på plats under dagen. Han be-
tonade bland annat vikten av att via 
den parallella utredningen föra fram 
korrekt fakta till LSS-utredningen. (Se 
 sidan 13.)

Arbetsgrupp för LSS-frågor
Eva Borgström redogjorde för arbetet 
med förbundskansliet arbetsgrupp för 
LSS-frågor. (Se sidan 12) och Elisabeth 
Langran presenterade en rapport från 
FUB Stockholm: ”Hur får man rätt i LSS-
mål? En analys av domar i LSS-mål i för-
valtningsrätten i Stockholm. (Se sid 20). 

Nästa LSS-dag blir i Skövde den 11 
mars. Riksförbundet FUB och FUB i 
Västra Götalands län bjuder in tillsam-
mans. Studieförbundet Vuxenskolan är 
medarrangör.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Ta chansen att kontakta den statliga 
LSS-utredningen. Mejladressen är: 
S.LSS@regeringskansliet.se

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

Elisabeth Langran, Pelle Kölhed och Harald Strand.

Barbro Lewin, forskare vid Uppsala 
Universitet.

Katarina Garamvölgyi och Maria 
Sundström, kanslichef FUB.

Maria Holmberg, FUB Sundsvall. LSS-dagen gav bra information tyckte FUB:s medlemmar Carina Carlsson och  
Mickan Lüning.

Det var många som ansåg att 
diskussionerna i smågrupper gav 
väldigt mycket. 

Kjell Clasborn,  
FUB Södermanlands Län.

Lillemor Holgersson,  
1:e vice ordförande FUB.

Lotte Blumenthal.
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STÄRK LSS  – STÄRK OSS!

LSS-dagen gav bra information tyckte FUB:s medlemmar Carina Carlsson och  
Mickan Lüning.

Lennart Wiklund, tyckte att LSS-dagen 
var ett väldigt bra initiativ som gett 
många nya värdefulla kunskaper.

Karin Langby deltog på LSS-dagen tillsammans med sonen Henrik.

Klippans medlemmar hade en egen workshop där flera berättade om sina erfarenheter av olika 
LSS-insatser och hur viktigt det är att få rätt stöd och hjälp för att kunna leva ett bra och delaktigt liv. 

Thomas Jansson, förbundsordförande, underströk 
att FUB ska göra allt som går för att påverka LSS-
utredningen i rätt riktning. 

Judith Timoney ledde en workshop för Klippans medlemmar, här diskuterar Conny Bergqvist 
och Jan Pettersson viktiga frågor med några medlemmar. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 Engagemanget var stort och många 
synpunkter kom fram under de 
workshops som ägde rum under 

eftermiddagen. Huvudsyftet med grupp-
diskussionerna var att fånga upp delta-
garnas erfarenheter av olika LSS-insatser, 
för att använda dem i det fortsatta intres-
sepolitiska arbetet kopplat till den pågå-
ende LSS-utredningen.

Riksförbundets kansli hade förberett 
frågor att diskutera i mindre grupper. Frå-
gorna handlade om daglig verksamhet, 
olika former av anhörigstöd samt person-

MASSOR AV INPUT FRÅN 
ENGAGERADE MEDLEMMAR

lig assistans. Klippan medlemmarna hade 
en egen workshop, där man diskuterade 
de LSS-insatser som gruppen hade egen 
erfarenhet av och som man ansåg var vik-
tigast att prata om.

500 röster från hela landet
Målsättningen med de workshops som 
anordnas vid FUB:s fem LSS-dagar under 
året är att samla in 500 röster från hela 
landet. 500 röster som berättar vad olika 
LSS-insatser möjliggör. Men också vad 
som behöver bli bättre för att människor 
med utvecklingsstörning, och deras anhö-
riga, ska kunna leva som andra.
TEXT: EVA BORGSTRÖM

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

• ”Fysisk aktivitet behöver erbjudas på 
daglig verksamhet.”

• ”Personalkompetensen är under all 
kritik på daglig verksamhet.”

• ”De går aldrig ut – för stora grupper.” 

• ”I Stockholm får föräldrarna 
information om korttids först när 
barnet är 11–12 år.” 

• ”Med personliga assistenter kan man 
skräddarsy stödet – det är svårt att 
åstadkomma i en gruppbostad.”

Skövde: 11 mars. OBS! Platser kvar!
LSS-dagen äger rum på hotell 
Billingen, Skövde. Anmälan omgående 
till mejl: vgregion@sv.se eller telefon: 
0522-65 33 33.

Umeå: 2 september;  
Östersund: 7 oktober;  
Malmö: 25 november

Ta chansen!  
Var med  

och påverka!
FUB anordnar LSS-dagar  
på ytterligare fyra orter  
under 2017:

LSS-dagarna är gratis för med lemmar  
i FUB och Klippan. Lunch och för- 
och eftermiddagskaffe ingår. FUB 
betalar däremot inte resor och ev. 
hotellövernattning. Det är viktigt att du 
föranmäler dig, så att vi kan beställa mat 
och fika som räcker till alla.

Många synpunkter kom fram under de 
workshops som ägde rum under eftermiddagen. 
Anders Bond samtalar mad några FUB-
medlemmar.

Eva Borgström presenterar förbundskansliets LSS-arbetsgrupp.

mailto:vgregion@sv.se
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Vad är din övergripande bild av syftet med utredningen?
– Vi ser med stor oro på att man inte har tillräcklig fokus på 
brukarperspektivet. Snarare ligger fokus på kostnadsutveck-
lingen. Vår uppfattning är att utredningen i första hand syftar 
till att spara pengar. Olyckligtvis så figurerar så många olika 
siffror när det gäller omfattningen av personlig assistans, så 
för gemene man är det svårt att få grepp om den faktiska situ-
ationen. Vissa saker som presenteras som fakta saknar evidens. 
Vi ställer oss kritiska till att man inte först gjort en oberoende 
analys vad gäller kostnaderna för bland annat den personliga 
assistansen. Även en samhällsekonomisk analys hade varit be-
fogad, där man sätter LSS-insatser i ett vidare perspektiv. Vad 
kostar det samhället om stödet uteblir? 

PELLE KÖLHED:
Vår uppgift är att påverka  

LSS-utredningen i rätt riktning
– Tack vare LSS-lagen har Sverige blivit ett föregångsland när det gäller stöd till personer med 

funktionsnedsättning. Vår uppgift nu är att stärka lagen,  
och se till att våra rättigheter inte försämras.

Det konstaterar Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, och expert i den statliga 
LSS–utredningen. Han ser med oro på utredningens fokus på kostnadsutvecklingen.

Hur ser du på Handikappförbundens möjlighet att påverka LSS- 
utredningen?
– Det är bra att vi får komma till tals som experter. Men ti-
den vi tilldelats är väldigt begränsad. Andra utredningar som 
jag deltagit i har gett Handikappförbunden betydligt mer tid. 
Hittills jag varit på ett kort möte och ytterligare ett är inbo-
kat. Risken är att vi inte hinner delge alla de synpunkter som 
känns angelägna att förmedla för att utredningen ska gå åt 
rätt håll. 

Handikappförbunden startade nyligen en parallell utredning som ska 
samla hela funktionshinderrörelsen. Vad är syftet med er utredning?
– Vi har bildat en arbetsgrupp med representanter från några 
av våra medlemsförbund som ska gå på djupet i olika frågor, 
som är aktuella inom LSS-utredningen, och sätta saker i sitt 
riktiga sammanhang. Som jag sa tidigare saknas det fakta, det 
vill vi bidra med. Vår förhoppning är att få mer tyngd bakom 
de synpunkter och förslag som vi vill driva. Helt enkelt en 
ytter ligare väg att påverka LSS-utredningen i rätt riktning. Det 
den parallella utredningen kommer fram till kommer konti-
nuerligt att presenteras via Handikappförbundens hemsida.

Vad är det första den parallella utredningen kommer att titta när-
mare på?
– Vi kommer jobba med olika frågor. Vi redovisade nyligen 
vårt ställningstagande vad gäller huvudmannaskapet. Som 
det varit senaste åren har olika huvudmän bollat ansvaret för 
LSS-insatser mellan varandra. Det blir ett slags Svarte Petter 
spel. Men LSS-lagen är en rättighetslag, som alla som har funk-
tionsnedsättning ska kunna få del av för att kunna leva ett bra 
och självständigt liv. Det är oerhört viktigt att beakta. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Fakta: Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden. 
Pelle Kölhed brinner för en universellt utformad samhälls-
planering, som leder fram till ett samhälle för alla. Han 
 arbetar för mänskliga rättigheter och icke diskriminering. Har 
just nu huvudfokus på LSS-frågorna.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

 L agen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, har 
inneburit större möjligheter för 

personer med omfattande funktions-
nedsättningar att leva som andra och 
vara inkluderade i samhället. Men LSS 
har gradvis urholkats och fungerar 
inte längre som det var tänkt. En stat-
lig utredning har därför tillsatts. Den 
särskilda utredaren Désirée Pethrus 
(KD) har ett tydligt uppdrag att skära 
på kostnader, framför allt i den statliga 
assistansersättningen. Hon ska bland 
annat undersöka om övriga LSS-insat-
ser brister i kvalitet och därför är ett 
skäl att välja personlig assistans. 

Underskott på bostäder enligt 
LSS 
FUB får många signaler från med-
lemmarna om bristen på lägenheter 
i gruppbostäder och servicebostäder. 
Detta bekräftas också i Boverkets sam-
manställning Bostadsmarknadsenkäten 
2016: Drygt hälften, 150 av landets kom-
muner, uppger att de har underskott på 
bostäder med särskild service för per-
soner med funktionsnedsättning. Bara 
fyra kommuner redovisar ett överskott. 
Allra störst är underskottet på större 
högskoleorter (89 %). I Stockholms län 
har 77 % av kommunerna underskott 
på bostäder för personer med funk-
tionsnedsättning.

DET ÄR INTE KONSTIGT ATT 
MÄNNISKOR MED OMFATTANDE 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING VILL 

HA PERSONLIG ASSISTANS 
FRAMFÖR ANDRA LSS-INSATSER

För att gruppbostad ska bli ett reellt alternativ 
till personlig assistans måste kvaliteten höjas 

väsentligt, inte minst när det gäller personalens 
kompetens. Kommunerna behöver även bygga 
de bostäder, enligt LSS, som de är skyldiga att 

tillhandahålla, anser Riksförbundet FUB.

Detta trots att kommunerna mycket 
väl borde känna till vilka kommuninvå-
nare, som omfattas av LSS och vill flytta 
hemifrån. Många kommuner låter helt 
enkelt bli att bygga bostäder enligt LSS, 
trots att de är skyldiga att göra detta. 
Personer med utvecklingsstörning 
som vill flytta hemifrån får rådet att 
ordna en bostad själv. Det är en dålig, 
ofta omöjlig, lösning eftersom de flesta 
behöver stöd och service i bostaden, 
vilket ingår i gruppbostad och service-
bostad, enligt LSS. Stöd och service 
från en fast personalgrupp är en helt 
nödvändig förutsättning för att uppnå 
goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i 
LSS. Istället uppmanas personer med 
utvecklingsstörning att ansöka om per-
sonlig assistans eller boendestöd, enligt 
socialtjänstlagen. De som inte kan få 
tag i en hyreslägenhet eller har råd att 
köpa en bostadsrätt får vackert bo kvar 
hos sina föräldrar på obestämd tid.

Kvalitetsbrister
Ett annat skäl att välja assistansersätt-
ning, när så är möjligt, är den ojämna 
kvaliteten i LSS-insatsen bostad med sär-
skild service för vuxna. Ett grundkrav 
för en gruppbostad eller servicebostad 
med kvalitet är kompetent personal. 
Tyvärr vet vi att det ofta brister när det 
gäller personalens kunskap om utveck-
lingsstörning och andra funktionsned-

sättningar. Inte sällan saknas tillräcklig 
kunskap om bemötande, kommunika-
tionsstöd och kognitivt stöd. Personal-
gruppen måste också vara rätt dimen-
sionerad och ha en närvarande chef. 
Kvalitet handlar också om att ha möj-
lighet att kunna påverka vilka man vill 
bo tillsammans med i gruppbostaden. 
Men möjligheten att välja är många 
gånger obefintlig för en person med 
utvecklingsstörning. Han/hon kan till 
exempel inte bestämma vem som ska 
hjälpa till i de allra mest intima situa-
tionerna, som vid dusch och toalettbe-
sök. Denna valmöjlighet har däremot 
en person som har personlig assistans.

Svårt att få kontaktperson och 
ledsagning
Det är svårt att få kontaktperson och 
ledsagning när man bor i bostad enligt 
LSS, trots att det, enligt förarbetena, 
inte ska finnas några hinder att få detta 
vid behov. Kontaktperson nekas till ex-
empel med hänvisning till att personen 
inte är isolerad, då han/hon har kontakt 
med anhöriga och andra medboende. 
Det visar om något på bristande förstå-
else för vad insatsen kontakt person är 
tänkt att innebära!

Kommunala riktlinjer begränsar 
dessutom inte sällan olika LSS-insatser. 
Det medför att det är stora skillnader i 
hur insatsen ledsagarservice tillämpas 
i kommunerna. Det skiljer exempel-
vis hur insatsen kan beviljas, vem som 
ska svara för ledsagarens omkostnader 
och vad som ingår. Det är numera svårt 
att få ledsagarservice för resor utanför 
hemkommunen. Det innebär att perso-
ner med omfattande funktionsnedsätt-
ningar inte kan resa om de inte har per-
sonlig assistans eller anhöriga som är 
beredda att ställa upp. 

FUB kämpar på olika sätt för att höja 
kvaliteten i övriga LSS-insatser, så att 
de ska bli reella alternativ till person-
lig assistans. Men vi accepterar förstås 
inte en försämring av insatsen person-
lig assistans för den skull.
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE FUB

EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

ANNONS

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



intradagar 25–26 september 2017

i
Dags att anmäla sig till årets Intradagar!

Intradagarna anordnas av tidskriften Intra i samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens

Intradagar 25–26/9

Plats: Clarion Hotel och 
 konferenscenter, 
Stockholm (Skanstull).

Anmälan till 
Riksförbundet FUB: 

E-post:     
intradagarna@fub.se  

Webbadress:
www.fub.se/anmälan-
intradagarna-2017 

Adress:  
FUB
Box 1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41

Pris: 2 dagar inkl lunch och 
kaffe: 3 900 kr (vid 
anmälan senast 31/5).

Läs mer i foldern som kan 
laddas ner som 
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se

www.fub.se

NYA
KONFERENSLOKALER
MED MÖJLIGHET TILL

ÖVERNATTNING!

Kom och lyssna på 
Soran Ismail, Egon Rommedahl, 
Ida Kåhlin och LSS-utredningens 
huvudsekreterare Anders Viklund!

Föreläsare:  
Niklas Altermark, Gunnel Andersson, 
Hjördis Gustafsson, Tuva Lund, Cecilia Olsson, 
Peter Hedström Durhan, Ida Kåhlin, Soran Ismail, 
Egon Rommedahl, Hans Goine, Malin Broberg, 
Thom Axelsson, Kung Saga, Anders Viklund. 
Medverkar gör också: Hans Hallerfors, 
Conny Bergqvist och Thomas Jansson.

Moderator på Intradagarna: 
Elisabeth Langran.

Kung Saga, en extraordinär, glittrig 
och arg gymnasie särskola framträder!

Årets Intradagar tar upp 
en rad ämnen:

• Självbestämmande 
   och maktutövning
   i gruppbostäder. 
• Kommunal planering
   för LSS.
• Bra bemötande.
• Aktivitetsersättningens
  utveckling.
• Vad behöver 
   föräldrarna?
• Bra stöd till äldre med 
  utvecklingsstörning.
• Intelligensmätningarnas 
  historia.
• Hur långt har LSS-
  utredningen kommit?

 och mycket mer...
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STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

 Som vi skrivit om förut i UNIK 
så har Riksförbundet bildat 
en arbetsgrupp bestående av 
kansli medarbetare som samord-

nas av vår ombudsman Eva Borgström. 
Arbetsgruppen ska tillsammans med 
arbetsutskottet ta ett samlat grepp om 
Riksförbundets LSS-arbete och bland 
annat samla in kunskap och erfarenhe-
ter från medlemmarna i FUB (till exem-
pel genom våra temadagar!) samt själv-
klart försöka påverka den nu 
pågående LSS-utredningen 
så att LSS bevaras och stärks 
i stället för att som nu är fal-
let urvattnas och vara före-
mål för nedskärningar.

Egen agenda
FUB har en egen agenda för 
hur vi tycker att tillämp-
ningen av LSS bör stärkas. 
Den har vi framfört till så-
väl Regeringen som till LSS-
utredningen. Men vi behöver även 
bemöta och besvara de frågor som ut-
redaren ställer. Det gör vi både på egen 
hand och genom paraplyorganisatio-
nen Handikappförbunden som har 
samlat berörda medlemsorganisatio-
ner i en LSS-arbetsgrupp. Den första 
frågan från utredaren handlade om hu-
vudmannaskapet. Bör den nuvarande 
ordningen behållas eller ändras? Och 
vad skulle fördelarna och/eller nack-
delarna vara med en ändrad ordning 
från den huvudmannaskapsfördelning 
som gäller idag? (Se intervju med Pelle 
 Kölhed sid 13)

FUB tog ställning i huvudmanna-
skapsfrågan redan för tio år sedan, när 
den förra LSS-utredningen gjordes. På 
Förbundsstämman 2007 slogs fast att 

FUB vill ha kvar det kommunala ansva-
ret för nio av de tio LSS-insatserna. 
Insatsen rådgivning och personligt 
stöd (råd och stöd) skulle fortsätta vara 
landstingets ansvar och den personliga 
assistansen skulle fortsätta vara delad 
mellan kommunerna och staten. 

För FUB handlar huvudmannaskaps-
frågan primärt om det kommunala 
medborgarskapet, de demokratiska 
påverkansmöjligheterna och närheten 

till beslutsfattarna. FUB ansåg att ett 
förstatligande av LSS sannolikt skulle 
leda till mer byråkrati, längre besluts-
vägar och större svårigheter för besluts-
fattarna att överblicka den enskildes 
vardag. Helt enkelt en försämrad rätts-
säkerhet för den enskilde. FUB har länge 
kämpat för att våra medlemmar ska 
vara kommunmedborgare på samma 
villkor som andra. Om staten skulle 
ta över huvudmannaskapet skulle det 
innebära en ideologisk tillbakagång 
för personer med utvecklingsstörning. 
Det innebär förstås inte att det är pro-
blemfritt att kommunerna är ansvariga 
för LSS. En lång rad åtgärder behövs för 
att tillämpningen av lagen ska fungera 
som det var tänkt från början!

Finansieringsansvaret inte det 
avgörande
FUB:s hållning har hela tiden varit, och 
är fortfarande, att det viktigaste är att 
den enskilde får de insatser som hen 
har behov av, oavsett vem som är an-
svarig för att insatsen ges. Frågan om 
fördelning av kostnader mellan huvud-
männen har inte varit en så viktig fråga 
för FUB i förhållande till andra frågor, 
till exempel om attityder hos ansvariga 

huvudmän, planering av 
framtida behov, rättssäkra 
utredningar, samarbete 
med funktionshinderrörel-
sen, kompetens hos perso-
nal med mera. Listan kan 
göras lång. 

För FUB är det inte av 
avgörande vikt om det är 
staten eller kommunerna 
som har finansieringsansva-
ret för LSS. I slutändan är 
det en i huvudsak skattefi-

nansierad verksamhet som alla med-
borgare bidrar till. Kommunerna och 
staten har alltid möjlighet att finan-
siera LSS, förutsättningen är dock att 
verksamheten prioriteras!
JESPER SYMRENG, FÖRBUNDSJURIST FUB

DET AVGÖRANDE ÄR ATT LSS-
VERKSAMHETEN PRIORITERAS
– FUB har en egen agenda för hur vi tycker att tillämpningen av LSS bör stärkas. 
Den har vi framfört till såväl Regeringen som till LSS-utredningen, konstaterar 

Jesper Symreng, förbundsjurist FUB.

FUB har länge kämpat för att 
våra medlemmar ska vara 

kommunmedborgare på samma 
villkor som andra.
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 När Länsförbundet i Stock-
holms län fick signaler om 
att det drogs in LSS-insatser 
på löpande band i en av våra 

Stockholmskommuner bestämde vi oss 
för att titta lite närmare på LSS-domar 
i förvaltningsrätten i Stockholm. Vi 
ville bland annat se vilka insatser som 
överklagas mest och hur stor chansen 
är för en enskild att få rätt vid ett över-
klagande. Vi ville även analysera några 
domar mer ingående för att se vilka 
skäl domstolen anger när ett överkla-
gande avslås.

Det var föga förvånande att det var 
flest överklagningar från just Värmdö, 
den kommun där kommunen antagit 
nya begränsande riktlinjer enligt LSS 
och där Harald Strand blivit kontaktad 
för stöd i det intressepolitiska arbetet. 
De LSS-insatser som överklagades mest 
under den 4-månadersperiod som vi 
granskade var personlig assistans, följt 
av kontaktperson och bostad med sär-
skild service för vuxna. Att kontaktper-
son är svårare att få har vi sett tidigare 
och att det är brist på LSS-bostäder vet 
vi också. 

Fler bifall med juridiskt ombud
Slående var att av alla 179 insatser som 
överklagades stod personlig assistans 
för 80; det vill säga drygt 45 procent. 
En orsak till detta kan vara att det har 
blivit svårare att få assistansersättning 
via Försäkringskassan. En annan orsak 
skulle kunna vara att man, på grund av 
den stora bristen på LSS-bostäder, ansö-
ker om personlig assistans istället. 

Personlig assistans var även den 
insats som vann bifall i högst utsträck-
ning; drygt 31 procent mot 11 procent 

för de övriga insatserna. Skälet till att 
det är fler som får bifall när de överkla-
gar personlig assistans tror vi beror på 
att förekomsten av ett juridiskt ombud 
är betydligt högre när man har person-
lig assistans. I vår undersökning såg vi 
nämligen att av de 36 mål som vann 
bifall hade 22 personer anlitat ett juri-
diskt ombud och i 21 av fallen rörde det 
personlig assistans.

Restriktiv tolkning
När vi granskade några LSS-domar lite 
närmare blev det tydligt att de bedöm-
ningarna var antingen restriktiva eller 
byggde på attityder/värderingar hos 
domstolens ledamöter. Med restriktiv 
tolkning menar vi en tolkning där en 
person trots att den enligt kriterierna 
enligt LSS har rätt till insatsen (det vill 
säga tillhör personkretsen, har behov 
som ryms inom LSS-insatserna samt 
inte får behovet faktiskt tillgodosett) 
får avslag. När vi säger att attityder och 
värderingar påverkat en bedömning 
menar vi att domstolen valde en snäv 
tolkning, men lika gärna hade kunnat 
välja en annan vidare tolkning. Det 
tycks alltså inte gå att förlita sig på att 
man får det man har rätt till trots att 
ett behov finns. Möjligheten att vinna 
bifall tycks dels bero på om man har ett 
juridiskt ombud eller inte, dels på dom-
stolens sätt att tolka lagen och ledamö-
ternas egna attityder. 

Stor rättsosäkerhet 
Den stora rättsosäkerheten är mycket 
allvarlig. Om inte målet med LSS, att få 
möjlighet att leva som andra, får vara 
utgångspunkten från vilken behovs-
bedömningen görs i LSS så förverkligas 

inte syftena med LSS. Insatserna är inte 
målet i sig utan medel för att uppnå ett 
så likt andras liv som möjligt. Vi bedö-
mer därför att det behövs en mer ända-
målsenlig lagtolkning av LSS hos dom-
stolarna.

Rättigheter i FN-konventionen
Det är inte rimligt att möjligheten att 
vinna bifall beror på vilken insats man 
överklagar. Denna möjlighet ska se lika-
dan ut oberoende av vilken insats man 
har. Det är dessutom så att rätten till 
stöd för att kunna utöva sin rättskapa-
citet och rätten till tillgång till rättssys-
temet är två rättigheter i FN-konventio-
nen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Det faktum att 
möjligheten ser så olika ut är skäl att 
införa rättshjälp i LSS. Den så kallade 
officialprincipen, som lägger ett stort 
ansvar på myndigheter och domsto-
lar att utreda förvaltningsmål, är inte 
tillräcklig för att den enskildes möjlig-
heter ska bli verklighet. Därför drar 
Länsförbundet slutsatsen att det behö-
ver införas rättshjälp i LSS.
TEXT: ELISABETH LANGRAN

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FUB Stockholm har granskat några LSS-domar lite närmare.  
Det blev tydligt att de bedömningarna som gjorts, antingen var restriktiva eller 

byggde på attityder/värderingar hos domstolens ledamöter. 
– Vår rapport visar att det behövs en mer ändamålsenlig lagtolkning av LSS 
hos domstolarna, samt att rättshjälp bör införas i LSS, konstaterar Elisabeth 

Langran, jurist på FUB Stockholm. 

INFÖR RÄTTSHJÄLP

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 N
umera tar vi plats i den 
kommunala beslutspro-
cessen, när det gäller frå-
gor som rör personer med 
funktionsnedsättningar. 
Men vägen dit har varit 

lång, och periodvis tuff, konstaterar 
Mai Ericsson, FUB Botkyrka. 

Det är en kylig vinterdag när vi träf-
fas i Ylva Berglunds kök. Men där är det 
varmt, med bullar och kaffe på bordet. 
Sedan 2015 är hon ny ordförande för 
FUB Botkyrka, och tar vid efter Mai.

– Här har vi haft många möten med 
medlemmar och kommunpolitiker 
senaste åren, säger Ylva Berglund, som 
varit FUB-medlem i drygt tre år. 

Och sedan flera år tillbaka har Bot-
kyrka ett kommunalråd som intres-
serar sig för frågor om funktions-
nedsättning på bredden. Något som 
underlättar samarbetet avsevärt, beto-
nar de samstämt.

– Periodvis har vi upplevt att det 
varit en rejäl slagsida mot äldre frågor, 
så är det inte nu, vilket förstås är bra. 
Men det avgörande under åren har 
varit att FUB Botkyrka enträget jobbat 
för att få tillstånd möten med politi-
kerna i kommunen, samt sett till att 
man ofta funnits på plats på de öppna 
kommunala sammanträdena, exempel-
vis nämndsammanträden, säger Ylva 
Berglund. 

FUB en viktig kunskapskälla
–  Vår envisa hållning, där vi ofta har 

tagit initiativet till möten eller krävt att 
vi ska få ingå i olika arbetsgrupper eller 
på viktiga möten med politiken, har 
verkligen burit frukt. Jag upplever att vi 
får gehör för våra frågor, att politikerna 
lyssnar och inte fattat beslut över våra 
huvuden, till exempel när det gäller frå-
gor om hälsa, boende och transporter, 
säger Mai Eriksson. 

Ylva påpekar att det också handlat 
mycket om att visa för politikerna att 
FUB är en viktig kunskapskälla. 

– Vi har visat politikerna att vi är 
en resurs att räkna med. Här finns stor 
erfarenhet och mycket samlad kunskap 
om frågor som rör funktionsnedsätt-
ning, kunskap som är viktig för politi-
ker att få del av. 

En konkret fråga som FUB i Botkyrka 
envist driver är att det ska finnas en 
speciell vårdcentral, med specifik kom-
petens vad gäller personer med utveck-
lingsstörning. 

 – Vi jobbar ganska hårt för att få en 
vårdcentral som har kompetensen att 
ta hand om våran målgrupp och kunna 
ge lite mer tid än de sedvanliga 10–20 
minuterna per besök. Vi arbetar kon-
tinuerligt med frågor som rör hälsa, 
vård och boende, understryker Ylva och 
Mai fyller i och tar upp ännu en vik-
tig fråga, där FUB i Botkyrka kunnat 

INTE UTAN 
FUB  

I BOTKYRKA

FUB i Botkyrkas långa och enträgna 
påverkansarbete har gett resultat. 

Numera ser kommunpolitiker i Botkyrka FUB som 
en resurs, och en röst att räkna med. 

– Jag upplever att vi får gehör för våra frågor, säger 
Mai Eriksson, tidigare ordförande i FUB Botkyrka.

–

STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!
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påverka. Kontaktperson när man bor på 
en gruppbostad. 

Och för en tid sedan fattade  Botkyrka 
kommun ett beslut om att det ska vara 
fullt möjligt att få en kontaktperson 
även om man bor i en gruppbostad. 

– Än så länge vet vi inte riktigt hur 
det kommer bli i praktiken. Det känns 
oerhört viktigt. När man bor i en grupp-
bostad måste man ges möjlighet att 
fortsätta utöva sina individuella intres-
sen, inte bara vara hänvisad till kollek-
tiva aktiviteter. Beslutet om kontakt-
person är något vi är väldigt glad för. 
För många boende är det oerhört viktigt 
att få fortsätta ha en kontakt person. 

Får mycket tillbaka
Både Mai och Ylva betonar att engage-
manget i FUB ger väldigt mycket till-
baka, men att det också kräver tid och 

energi. Mai som tidigt blev medlem i 
FUB. 

– Mitt engagemang bottnar i mitt 
föräldraskap. Min dotter föddes med 
flerfunktionsnedsättning och har all-
tid haft ett stort hjälp och stöd behov. 
Genom henne har jag fått upp ögonen 
för orättvisor och brister som vi måste 
arbeta för att åtgärda. Det i sin tur 
förde mig också vidare till politiken. 

Faller mellan stolarna
Ylva Berglund är med sina åtta barn en 
erfaren mamma. En av döttrarna har 
en lindrig utvecklingsstörning och Ylva 
har fått jobba hårt för att dottern ska få 
en bra skolgång och fritid, och numera 
ett eget boende. 

– Min erfarenhet är att barn och ung-
domar med lindrig utvecklings störning 
lätt faller mellan stolarna. Där har vi en 

hel del att jobba med inom FUB, påpe-
kar hon. 

En av de frågor som FUB i Botkyrka 
just nu arbetar med är att få tillstånd är 
ett eget ungdomshus, en mötesplats för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 

– Nu har vi en del klubbaktiviteter 
tillsammans med ABF i Botkyrka, men 
vi samverkar även med andra fören-
ingar kring olika fritidsverksamheter.  

Delar på uppdragen
– Vi har tur som fått påfyllning av yngre 
krafter i föreningen. Att samverka med 
olika instanser i kommunen, fören-
ingslivet och finnas till för anhöriga 
och  andra som finns inom FUB:s arena 
kräver att vi är många som kan dela på 
uppdragen. Annars går det inte, säger 
Mai och Ylva fyller i:

– Vi har ett bra system där vi fördelar 
uppgifterna i föreningen. Som styrelse-
ledamot är det viktigt att förstå och res-
pektera att alla har en vardag vid sidan 
om som måste fungera. FUB:s arbete 
får inte bli så tungt att det känns som 
en börda. I vår förening ska vi hjälpa 
varandra att fylla på med ny energi. 
Annars orkar man inte driva svåra och 
tunga frågor framåt.

Vår förening
– Vi kommer att fortsätta värna LSS. 
Den lagstiftningen är förutsättningen 
för ett gott liv för våra medlemmar 
och nära och kära. Och faktum är 
att jag tycker vi har ett bra gehör för 
våra ståndpunkter från kommunen.  
I  Botkyrka jobbar man i det stora hela 
på ett bra sätt för att följa lagen. Det 
var ingen slump att Botkyrka fick en ut-
märkelsen ”Bästa LSS-kommun” 2016, 
en utmärkelse som förpliktigar, säger 
Ylva, men betonar samtidigt att fören-
ingen noga följer utvecklingen, både på 
hemma plan och när det gäller den på-
gående LSS-utredningen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

STÄRK LSS  – STÄRK OSS!

Ylva Berglund, ordförande för FUB Botkyrka och Mai Eriksson, tidigare ordförande för FUB 
Botkyrka diskuterar några angelägna frågor, som de ska ta upp med kommunen. 
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ANNONS

 Det har gått flera år sedan Cris-
tina Olofsdotter Gustafsson upp-
täckte att hennes bror Peter, som 

har Downs syndrom, blev illa behand-
lad av en personal på sin gruppbostad, 
men minnena sitter i. 

– Det var en jättejobbigt tid. Jag bor 
många mil från Peter och kunde inte 
hälsa på så ofta. Men av telefonsamtalen 
med Peter förstod jag sakta men säkert 
att allt inte stod rätt till. En dag berät-
tade han att personalen i fråga knuffat 
en av de boende så hon trillat omkull. 
Peter var väldigt upprörd. Han visste att 
man inte fick göra så. En annan gång 
berättade han hur hon tvingat honom 
att titta på tv hos en granne, trots att 
han inte ville och istället önskade vara 
hemma hos sig.

Droppen kom när personalen i fråga 
tvingade Peter att äta knäckebröd, trots 
att han genomgick en tandreglering.

Mådde dåligt av situationen
– Peter klagade och sa att han fick ont 
i munnen. Då fick han höra att han 
skulle äta och hålla käften. Han var 
rädd och jag märkte verkligen att han 
mådde dåligt av situationen. Vår rädd-
ning blev en nyanställd personal. Hon 
såg att den här personen inte behand-
lade de boende med respekt och värdig-
het och slog larm. En tid därefter fick 

Peters ”plågoande” sparken. Då ringde 
han mig:

”– Hon ska sluta, hon ska sluta. Nu 
är jag jävla nöjd”, sa Peter i telefon, 
berättar Cristina. 

Ställ konkreta frågor
Själv kan Cristina se att hon som an-
hörig inte handlade helt rationellt, 
trots att hon hade yrkeskunskaper 
inom området:

 – Till en början tog jag nog inte rik-
tigt till mig det som Peter sa, förstod 
inte riktigt allvaret i det han signale-
rade. I Peters fall innebär hans funk-
tionsnedsättning att han inte kan för-
medla saker på ett tydligt sätt. Så till en 
början kände jag mig också rätt makt-
lös, säger hon och fortsätter:

– Mitt råd, om man som anhörig 
börjar känna sig misstänksam mot att 
ens nära och kära inte har det helt bra, 
är att börja ställa väldigt konkreta frå-
gor. Inte så där svepande som man lätt 
gör om hur man mår och har det, utan 
väldigt detaljerade frågor. Samtidigt 
måste man vara beredd att ta emot sva-
ren. Det var så jag kunde lägga ihop hur 
Peter verkligen hade det. 

När Cristina nu efteråt reflekte-
rar över den här händelsen, väver hon 
också in erfarenheter från sitt tidigare 
arbete som socialkonsulent på Läns-
styrelsen, där hon jobbade med tillsyns-
frågor inom äldreomsorgen.

– För det första så tror jag att de allra 
flesta människor, som jobbar inom 
omsorgen faktiskt har en bra människo-
syn. Problemet kan vara när saker får gå 
på i gamla hjulspår alltför länge. Man 
kan bli blind för dåliga rutiner, hårda 
attityder och beteenden. Det är då det 
är värdefullt med nyanställd personal, 
som kommer in och ser saker med nya 
ögon. Så var det i Peters fall. 

Men lika värdefullt kan det vara att 

ha avslutningssamtal med personal 
som slutar, även vikarier, anser Cris-
tina: 

– Eftersom man själv inte ska vara 
kvar kan det vara lättare att lyfta fram 
saker, som man av olika anledningar 
dragit sig för att förmedla tidigare. 

Personalen måste få redskap
Cristina pekar också på vikten av att 
ständigt ha diskussioner kring värde-
grund, bemötande och hur man ska 
förhålla sig i olika svåra situationer, 
som personalen ställs inför. 

– Personalen måste få redskap för att 
hantera olika situationer, så man är väl 
förberedd. Arbetsgivaren måste skapa 
förutsättningar för konstruktiva sam-
tal, ge handledning och erbjuda fort-
bildning kring frågor om till exempel 
bemötande. Man får aldrig slå sig till ro 
på ett boende. Bemötande borde alltid 
finnas som en punkt på dagordningen, 
vid till exempel arbetsplatsträffar på 
boende och dagliga verksamheter. Verk-
samhets- och enhetschefer har ett stort 
ansvar här.

När det gäller personalen hand-
lar det också om civilkurage. Att våga 
stå emot, säga ifrån och i värsta fall 
behöva anmäla. Cristina Olofsdotter 
Gustafsson anser också att man i vissa 
fall inte ska dra sig för att polisanmäla, 
om man misstänker övergrepp eller 
oegentligheter. 

– Jag tycker absolut man ska anmäla 
vid minsta misstanke, sedan är det 
arbetsgivaren eller polisen sak att 
utreda hur det förhåller sig. Men trots 
det som hände Peter vill jag återigen 
understryka, att de allra flesta som 
jobbar inom omsorgen är väldigt bra 
människor och gör ett fantastiskt bra 
jobb. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

Cristina Olofsdotter Gustafssons bror Peter blev illa behandlad av en personal  
på sin gruppbostad. Till sist fick personalen i fråga sparken. 

– Det var en jobbig tid. När jag insåg att Peter for illa blev jag som en tigermamma och ville gå till 
attack mot personalen i fråga, säger hon.

– När Peter for illa kände jag mig som en  

TIGERMAMMA

ÖVERGREPP  INOM LSS-VERKSAMHETER



Förmånliga försäkringar 
- för dig som medlem

Anslutna 
organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

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

Upp till 
20%
rabattJuristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden

Har du en permobil?
Har du glömt att låsa ytterdörren?
Detta och mycket annat ingår i vår hemförsäkring 
som är framtagen för dig och ingen annan!

ingår i hemförsäkringen.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag 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. 
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Levertinsgatan 31B, 754 30 Uppsala  018 - 50 50 70   info@labanskolan.se  www.labanskolan.se  Facebook Labanskolan 
Varmt välkomna att fira med oss på Labanskolan!

Laban rockers

Laban Rockers!
Dagen firas med uppträdande av: 

Internationella 

Down Syndromdagen

Lördag den 18/3 kl. 11 - 14

Det blir tal, försäljning av korv/fika och dryck. 
Vi firar med olika stationer som ”Open mic”, ansikts-
målning, armbandstillverkning och klotterplank.

Vi avslutar dagen med ett gemensamt ballonguppsläpp!

open micballonguppsläpp

ansiktsmålning
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För sjunde året i rad hade vi i FUB 
 Göteborg vårt populära poolparty där vi hyr 
hela Åbybadets äventyrsbad. 

Traditionsenligt som det brukar var det sista 
lördagen i januari, när vi klev in i värmen och 
närmare 60 glada badare i alla åldrar hoppade 
i vattnet. Äventyrsbadet erbjuder något för 
alla. För de allra minsta fanns Djungellagunen 
där man kan sitta och mysa i varmt och här-
ligt vatten, testa att rida på delfinen eller leka 
med det sprutande vattnet. Det finns en pool 
för den som vill simma, eller lära sig att simma, 
eller kanske bara att ligga och flyta runt i det 
varma vattnet med flytkorvarna. För den även-

tyrslystne är det ett riktigt eldorado med flera 
vattenrutschkanor, en blå, en grön och en röd, 
allt efter vilken utmaning man söker. För de 
som tycker det är härligt med värme finns det 
också två bubbelpooler att värma januritrötta 
kroppar i.

När vi badat smakade fikat riktigt bra och 
det gick åt många liter vatten, saft och kaffe 
och ett antal frukter, morötter, gurkstavar, bul-
lar och kex åt alla friskusar. Det var trevligt att 
träffa alla små och stora badare och vi hoppas 
att alla hade en kul eftermiddag tillsammans. 
TEXT OCH FOTO: ANGELA KARLSSON, FUB 

 GÖTEBORG

FUB Göteborg – Ordnade ett härligt poolparty

ANNONS

LANDET RUNT



Biljetter – www.cirkus.se eller 08-660 10 20 

för personer med funktionsnedsättning

Tävlande artister från:
Botkyrka, Danderyd, Halmstad, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg,  

Stockholm, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Attendo.

Final på Cirkus, Stockholm –24 april kl.18.30–21.15

Glitte
r

Glamour

Glädje

# f u n k i s m e l l o
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250 gäster per säsong
Den ideella föreningen Totalskidskolan finns 
idag på Rödkullen i Åre och tar emot cirka 250 
gäster per säsong. Totalskidskolans placering i 
Åre borgar för att alla i en familj kan finna sin 
skidbacke och familjen kan samlas runt fan-
tastisk skidåkning tillsammans.

Kom gärna och besök oss till exempel under 
sportlovsveckorna eller ta del av mer informa-
tion om vad som sker under jubileumsåret på 
föreningens hemsida www.totalskidskolan.se 
eller  på Facebook.
TEXT: ULF SANDSTRÖM, FÖRENINGEN 

TOTALSKIDSKOLAN

FOTO: FÖRENINGEN TOTALSKIDSKOLAN

30 år av skidglädje med Totalskidskolan i Åre
Den ideella Föreningen Totalskidskolan i Åre firar 30 år under 2017. 
Genom åren har föreningen bidragit till att tusentals personer med 
funktionsnedsättning fått uppleva skidåkning.

ANNONS

Från starten 1987 fick Totalskidskolan 
utveckla sin egen utrustning varav Skicarten 
fortfarande är unik. Dagens utbildning av skid-
lärare för funktionell skidåkning startade också 
en gång av Totalskidskolan. 

Många som varit i Åre har säkert sett och 
förundrats över hur föreningens skidlärare sä-
kert och smidigt tar gästerna nerför Åres back-
ar oavsett om man åker Skicart eller  Sitski/
Biski.

http://www.totalskidskolan.se/


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

”Känner mig som en i gänget på mitt arbete”
Lotta

08-580 813 40 www.misa.se
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LANDET RUNT

– Målet var att ha arbetsuppgifter där så 
många som möjligt kunde delta, oavsett fär-
digheter. Arbetsuppgifterna skulle också inne-
hålla återvunnet material i så stor utsträckning 
som möjligt. Det var så idén om en tändpuck 
föddes, berättar Charlotte Andersson. 

Det är många moment till det är en klar 
tändpuck. Först samlas returpapper och 
gamla ljusstumpar in. Nästa steg är att ta bort 
metallklamrarna så tidningen lätt kan delas. 
 Därefter skärs tidningen i mindre delar och 
strimlas i en apparat. Strimlorna läggs sedan 
i blöt och formas till lagom stora bollar, som 
sedan läggs i en press för att få bort vattnet. 

Puckarna måste torkas i en hel vecka. Sedan 
tar till den dagliga verksamheten på Skrea-
vägen vid. Där doppas tändpuckarna i stearin 
och paraffin. När de torkat paketeras varorna 
och levereras ut till butikerna. 

–  Det är ett kul jobb. De blir glada i affärerna 
när vi kommer med tändpuckarna, konstate-
rar Joakim som är stolt för sitt jobb. 

– Vi som hälsade på från FUB Falkenberg, 
tyckte det var ett lärorikt besök, där många fick 
chansen att jobba med meningsfulla saker, 
som också är bra för miljön. 
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN, FUB FALKENBERG

FUB i Falkenberg blev nyfikna på ett 
jobb på dagliga verksamheterna Triaden och 
Skrea vägen i Falkenberg, där det tillverkas 
tändpuckar, som sedan säljs i lokala butiker i 
 Falkenberg. De gjorde då ett studiebesök för 
att se hur tillverkningen gick till.

Det var Joakim Andersson, och hans as-
sistent Kamilla Björklander, som jobbar där, 
som tillsammans med handledare Charlotte 
Andersson visade runt och berättade om hur 
produkten tillverkas. Den miljövänliga tänd-
puck går att använda istället för tändvätska, 
när man ska grilla eller tända en brasa. 

Arbetsuppgifter för många

Det hela började som ett projekt, där syftet 
var att skaffa flera egna arbetsuppgifter till 
deltagarna och där man inte var beroende av 
 externa företag.

FUB Falkenberg – Dagliga verksamheter 
tillverkar miljövänliga braständare

Kassar klara för att lämna till butikerna i stan.

Joakim Andersson och Kamilla Björklander 
pressar ur vattnet från pappersbollarna.

Joakim Andersson och Kamilla Björklander.

ANNONS

ANNONS

– Det är ett spännande jobb, som ger meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, 
berättar Inger Myrén, FUB Falkenberg.



Sommarläger på TALLKROGEN 

För vuxna: 
Försommarläger: 12-18 juni 
Midsommarläger: 22-28 juni 
Musik och Semesterläger: 3 Juli-9 juli  

  och 13-19 juli 
Friluftsläger: 21-27 juli 
Sensommardagar: 18-24 augusti 
Semesterläger: 28 augusti- 1 september 
För barn och unga vuxna: 
Barn och ungdomsläger: 31 juli-6 augusti  
Äventyrsläger för ungdomar och 
unga vuxna: 8-14 augusti 

 

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

 

         

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

Ansök nu till hösten 2017!

Undervisning, boende och fritid samlat på 
skolan. Att studera på Baskursen innebär 
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.

www.hogalid.nu
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Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
 beslutar i juni 2017 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). 

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/eller kuratorsintyg 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, e-post: ljc@carlssonsstiftelse.se 

Ansökan avseende vetenskaplig forskning kan ske direkt via vår hemsida.
Ansökningsblankett för enskilda finns för nedladdning på: 
www.carlssonsstiftelse.se.

Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2017.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till sökanden efter 
styrelsens sammanträde i början av juni 2017.
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FUB Strängnäs – Viktigt jobb i hundparken

Sensommaren 2014 invigdes en hundpark vid södra 
kyrkogården i Strängnäs. Besökssiffrorna har sedan dess 

överträffat alla förväntningar. Den dagliga verksamheten, 
i närbelägna Drottning Kristinas trädgårdar, lägger ner ett stort 

och viktigt jobb i hundparken.

 Ett högt staket inramar området i 
hundparken och ett annat mar-
kerar en hage för lite mindre 

hundar. Hinder, bland annat en sla-
lombana, som stimulerar de fyrbenta 
gästerna finns också på plats. Dessutom 
har grusgångar anlagts i parken.

– De är inte handikappanpassade 
ännu, men det kommer de att bli så att 
rullstolar och permobiler ska kunna 
framföras, förklarar Maria Edling, som 
är ansvarig för det hela.

De som jobbar med projektet är dels 
hundgruppen, dels den dagliga verk-
samheten i Drottning Kristinas träd-
gårdar.

– Det är ett meningsfullt och mycket 
uppskattad jobb vi utför, säger Sara 
 Frisendahl, arbetshandledare vid den 
dagliga verksamheten.

Läs mer på Facebook, Strängnäs hund-
park.
TEXT: MAGNUS EDVINSSON, FUB STRÄNGNÄS

FOTO: STRÄNGNÄS HUNDPARK

LANDET RUNT

I samma skidspår

Hasse i jobbgänget håller i lilla Greta som är 
13 veckor. 
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I november bjöd FUB Göteborg till en 
familje söndag med färg och form på program-
met. Många medlemsfamiljer med yngre barn 
samlades i föreningshuset och drog igång en 
stor skaparglädje.

Några målade med vaxkritor på vitt pap-
per och sen med blå och röd färg så otroliga 
mönster uppstod, allt till tonerna av Michael 
Jackson. Samarbetet runt målarbordet var på 
topp, och alstren som målades står nu utställ-
da i caféet i föreningshuset.

Andra fick uppleva hur spännande det var 
att dutta färg på ett papper i botten på en låda, 
och sen låta en kula rulla runt i lådan. Även här 

FUB Göteborg
Skaparglädje på Familjesöndag

uppstod de mest fantastiska mönster. Så var 
det de som gjorde färgtryck med grönsaker. 
Potatistryck hade nog flera ägnat sig åt, men 
här fick man rulla en majskolv över papper eller 
trycka med broccoli och blomkål. Resultatet 
blev minst sagt originellt.

Efter allt kreativt skapande, och flera färg-
glada barn, var det gott med fika. Det blev 
också tid att leka i Roliga rummet, och det blev 
också fallskärmslek som avslutning på denna 
roliga dag.

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

FUB GÖTEBORG
Familjedag med FUB i Göteborg. 
Många passade på att pyssla och måla. 

LANDET RUNT

I längd-VM och Vasaloppstider vill vi tipsa om en inspirerande dokumentärfilm på FUB:s 
Youtube-kanal. I Störd och stolt-projektet 2015 gjordes en film om vårt skidläger med ett 
gäng som tränar och tävlar utifrån sina förutsättningar med anrika Åsarna IK:s elitåkare och 
legender. Vi ser Jan Ottosson och Thomas Wassberg svischa förbi, men fram för allt får vi 
möta våra stjärnor Emma Falk Wassberg, Jakob och Oskar Gyllenbåga, Lena Virgin med flera.

Se och lär!
www.youtube.com/fubtv

TEXT: JESPER TOTTIE

FOTO: JOHANNA BERGSTEN

Störd och stolt finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Läs mer www.stordochstolt.se

I samma skidspår
ANNONS

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.

Baslinjen!
Prova på vecka, 13-16 mars, för 
dig som vill söka till vår 3-åriga 
linje. 

Läs mer på www.glimnet.se 
eller ring 044-44800

Ansök senast 1 april.

Prova på vecka, 13-16 mars, för 
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 Ingrid Mattsson Müller är logoped på 
Dart, som är Sahlgrenska sjukhusets 
kommunikations- och dataresurscen-

ter. Hon har arbetat med det treåriga 
arvsfondsprojektet KomHIT, med målet 
att förbättra möjligheten till informa-
tion och kommunikation för barn som 
besöker vården. Hon ser klara fördelar 
med bildstöd för att förbättra kommu-
nikationen inom vården. 

– För alla barn kan det vara skräm-
mande och svårt att föreställa sig vad 
som ska hända vid ett sjukhusbesök, 
säger Ingrid Mattsson Müller. Det är 
speciellt svårt för barn med funktions-
nedsättning. 

KomHIT-projektet startade som 
ett pilotprojekt, där man lät föräld-
rar till barn med funktionsnedsätt-
ningar svara på enkäter om hur de blev 
bemötta i vården. De fick också prova 
på att använda bildstöd i vårdsituatio-
ner tillsammans med sina barn. Deras 
erfarenheter har sedan legat till grund 
för det fortsatta arbetet i projektet. 

KomHIT-projektet har tagit fram tre 
olika former av stöd som ska förbättra 
kommunikationen: 
webbverktyget www.bildstod.se, webb-
platsen www.kom-hit.se, samt en ut-
bildning för vårdpersonal.

Går att tillverka ett eget bild-
stöd
Webbverktyget Bildstöd är en dynamisk 
webbplats, där man själv kan tillverka 
sitt kommunikationsmaterial. Redan 
från början stod det klart att många fler 
än vårdpersonal, som är projektets pri-
mära målgrupp, kan ha nytta av verk-
tyget. 

– Tanken är inte att detta ska ersätta 
de specialprogram för kommunika-

tionsstöd eller AKK som redan finns, 
utan vara ett enkelt och smidigt alter-
nativ för de som ändå inte har tillgång 
till dessa, säger Ingrid Mattsson Müller. 

En grundtanke med Bildstöd är 
att det man gör ska kunna delas med 
andra. 

– Därför är de bildbaser som finns 
att tillgå i verktyget fria, påpekar Ing-
rid Mattsson Müller. Under projektti-
den har vi fått önskemål om saknade 
bilder som vi har haft möjlighet att få 
hjälp att rita.

Lätt att lära sig mer på webben 
Projektet har även skapat webbplatsen 
www.kom-hit.se. Här finns en bas av 
inspelade föreläsningar, filmexempel, 
tips på färdigt bildmaterial och artiklar 

TILLGÄNGLIGHET  – KOM-HIT-PROJEKTET

Bildstöd 
Att använda bilder som stöd,  

både inför och under sjukhusbesöket har visat sig 
vara ett vinnande koncept.

och dokument kring kommunikations-
stöd. Allt kopplas till bildstödsverktyget 
så att det är lätt att komma igång.

För att olika grupper ska få möjlig-
het att ta till sig KomHIT-modellen på 
ett sätt som passar, presenterar vi olika 
upplägg för olika målgrupper, säger 
Ingrid Mattsson Müller. För föräldrar 
kommer visst material vara mer intres-
sant, och för vårdpersonal vill vi peka 
på andra saker. 

I tillägg till resurserna på webben 
har projektet tagit fram en utbildning 
som syftar till att utbilda vårdpersonal 
till kommunikationsvägledare. De som 
går utbildningen ska kunna utbilda 
sina kollegor och driva användningen 
av bildstöd på sin arbetsplats 

Vi har sett att det som behövs för 

Bilder fungerar bra som stöd till barn inom sjuk-och tandvården.

http://www.bildstod.se/
http://www.kom-hit.se/
http://www.kom-hit.se/
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– en språkBrygga i vården
att lyckas bra på egen hand är mycket 
hjälp och stöd kring det praktiska, 
säger  Ingrid Mattsson Müller. Framöver 
kommer vi därför hålla mer praktiskt 
inriktade workshops, där man har läst 
in teorin på egen hand via webbplatsen 
innan man kommer. 

Minskad premedicinering och 
färre inställda besök
– De som vi har utbildat använder bild-
stöd i någon form i sin verksamhet 
idag, säger Ingrid Mattsson Müller. I 
många sammanhang används det som 
en språkbrygga, exempelvis när patien-
ter inte talar svenska. 

Under projektets gång har insatser 
som gjorts till föräldrar och personal 
kontinuerligt utvärderats av studenter 
inom logopedi. 

– I praktiken har vi sett att man inte 
behöver premedicinera lika mycket, 
och man har inte behövt ställa in besök 
på grund av att patienterna har miss-
uppfattat informationen, säger Ingrid 
Mattsson Müller. 

Projektet avslutades i juni 2016. På 
uppdrag av Västra Götalandsregionen 
arbetar Dart vidare med ett nytt pro-
jekt kring kommunikationsstöd inom 
hälso- och sjukvård, samt tandvård som 
bygger på resurserna i KomHIT-projek-
tet. Projektet syftar främst till att vård-
personalen ska kunna kommunicera 
med asylsökande patienter, men mate-
rial ska kunna användas till alla patien-
ter som behöver extra stöd i kommuni-
kation och information. 

– Fråga gärna efter bildstöd när du 
besöker vården, oavsett var i landet du 
bor, uppmanar Ingrid Mattsson Müller. 
Det är en rättighet att få information 
som går att förstå, och nu finns det ju 
verktyg för det! 
TEXT: SANDRA DERBRING, DART

En samtalskarta att använda med en patient i samband med tandläkarbesök.
Lilla bilden ovan: Kommunikationsknippa för läkaren att ha med sig för att pekprata med barnet.

Gunilla Thunberg är logoped, fil dr i 
språkvetenskap och forskare på Dart, 
Kommunikations- och dataresurscenter, 
samt projektledare och initiativtagare till 
KomHIT-projektet.

Ingrid Mattsson Müller, logoped på Dart, 
Sahlgrenska sjukhusets kommunikations- 
och dataresurscenter. Hon har arbetat med 
det treåriga arvsfondsprojektet KomHIT. 



 

 

KONSTNÄRLIGT SKAPANDE - INGESUNDS FOLKHÖGSKOLA 
Kursen är till för dig som har intellektuell funktionsnedsättning 

Kursen är ettårig och startar i augusti 2017 
Ansök senast 15 april 

www.ingesund.se
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ALA:s främsta uppgift är att diskutera,  
stimulera och initiera bra och relevant  

forsknings- och utvecklingsarbete.

Mårten Söder 
Professor emeritus, Uppsala Universitet,  
avgående styrelse ledamot i Stiftelsen ALA, 
som suttit i ALA:s styrelse sedan 2006.

till aktiviteter som blivit lyckade. Jag 
tänker till exempel på ett seminarium 
om forskningsfinansiering och forsk-
ningspolitik, ett välbesökt och lyckat 
heldagsseminarium med anledning av 
ALA:s 50 års jubileum. Initiering och re-
krytering till ett projekt om FUB:s his-
toria och inte minst den inventering av 
FUB medlemmars önskemål om forsk-
ning, som skall utgöra underlag för en 
serie seminarier om utvecklingsstörda 
med psykiatrisk problematik.  

Hur ser du på situationen för forskningen 
som rör personer med utvecklingsstörning?
– Den är, liksom situationen för funk-
tionshinderforskning generellt, be-
kymmersam. Konkurrensen om forsk-
ningsmedel är hård och forskning om 
funktionsnedsättning är inte bland 
de mest prioriterade områdena. När 
ALA bildades fick den beteende- och 
sam hällsvetenskapliga forskningen en  
rejäl injektion och forskningen om 
utveck  lings störning blev en tid mönster - 
bildande för forskning om andra funk-
tionsnedsättningar. Sådan är inte situa-

tionen idag. Det görs visserligen mycket 
mer forskning inom dessa områden 
än för 50 år sedan, men inom den all-
männa funktionshinderforskning spe-
lar den om utvecklingsstörda en ganska 
marginell roll. Det är andra frågor än 
de som är relevanta för personer med 
utvecklingsstörning som dominerar.
 
Varför behövs en stiftelse som ALA och möj-
lighet att driva olika utvecklingsprojekt 
inom området?  
– ALA:s främsta uppgift är, som jag ser 
det, inte att driva egna projekt (Arvs-
fondsprojekten drivs ju numera av FUB) 
utan att diskutera, stimulera och ini-
tiera bra och relevant forsknings- och 
utvecklingsarbete. Detta sker främst ge-
nom nätverksarbete, där vi söker skapa 
en arena där personer med utvecklings-
störning, deras anhöriga, olika yrkes-
grupper och forskare för en dialog om 
problem, forskningsbehov, konkreta 
projektidéer och finansieringsmöjlig-
heter. Inte minst mot bakgrund av mitt 
svar på föregående fråga framstår detta 
som en viktig uppgift.

STIFTELSEN ALA

Hos Riksförbundet FUB kan privatpersoner söka 
pengar från några olika fonder. Lokalföreningar inom 

FUB kan ansöka om pengar från Fritidsmedelsfonden. 

Sista ansökningsdag är den  
31 mars 2017 för alla fonder. 

Ansökningsblanketter och information se:  

www.fub.se

Här är fonderna du  
kan söka pengar från

ANNONS

Vad är det viktigaste ALA medverkat till 
under de år du suttit i styrelsen?
– Att vi, vid sidan av arbetskrävande 
ekonomi och administrativa diskus-
sioner och granskning av Arvsfonds-
ansökningar, kunnat ta egna initiativ 
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Varför vill du engagera dig i Stiftelsen ALA
ALA har en lång historia och har spelat 
en mycket viktig roll för kunskapsut-
veckling inom områden, som är viktiga 
för personer med utvecklingsstörning 
och för anhöriga, samt för personal 
som ger stöd. Det är ett viktigt arbete 
som jag gärna engagerar mig i!

Vad tycker du är de viktigaste frågorna för 
ALA?
Det är svårt att peka ut de viktigaste frå-
gorna, men angelägna områden tycker 
jag är inflytande och delaktighet, lik-
som goda och jämlika levnadsvillkor 
för personer med utvecklingsstörning, 

Vad vill du lägga fokus på inom ALA?
Jag är alldeles ny i styrelsen så jag be-
höver sätta mig in i arbetet, men jag 
arbetar gärna med brobyggandet mel-
lan forskning och praktik. Det kan till 
exempel handla om hur kunskap från 
forskning kan komma till mera an-
vändning i praktiken, liksom hur kun-

skap från praktiken (från personer med 
utvecklingsstörning och personal) kan 
vara med och inspirera till frågor för 
forskning. 

Övergripande – vad ser du som de viktigaste 
frågorna inom funktionshinderområdet just 
nu?
Det som är gemensamt – om man tit-
tar på funktionshinderområdet – är 
att gruppen personer med funktions-
nedsättning har sämre levnadsvill-
kor och sämre möjligheter att delta i 
samhällslivet än övriga i befolkningen. 
Hur kan våra samhällssystem komma 
tillrätta med detta? Hur kan situatio-
nen på arbetsmarknaden förändras så 
att fler personer med funktionsned-
sättning får arbete? Hur kan hindrande 
attityder förändras? Ett viktigt om-
råde vad gäller livsvillkor är också att 
uppmärksamma skillnaderna mellan 
flickor/kvinnor med funktionsnedsätt-
ning respektive pojkar/män med funk-
tionsnedsättning.

Vill bygga broar mellan forskning och praktik

Att få rätt stöd i vardagen  
– en viktig fråga för ALA

Varför vill du engagera dig i Stiftelsen ALA? 
– För mig är det viktigt att det finns en 
koppling mellan forskning och de som 
forskningen handlar om, inte bara i en-
skilda projekt. Stiftelsen ALA har en 
viktig funktion för FUB:s medlemmar 
att vara den länken.

Vad tycker du är de viktigaste frågorna för 
ALA?
– Att höra vad FUB:s medlemmar tycker 
är viktigt för att underlätta deras var-
dag, och att skapa möjligheter att 
sprida den kunskapen. Detta kan göras 
genom till exempel konferenser eller 
forskningsprojekt.

Vad vill du lägga fokus på inom ALA?
– Att få ha stöd i sin vardag är mycket 
viktigt, både för personer med utveck-

lingsstörning och för anhöriga. Jag vill 
lägga fokus på detta stöd, både typ av 
stöd och vad stöd i vardagen kan be-
tyda.

Övergripande - vad ser du som de viktigaste 
frågorna inom funktionshinderområdet just 
nu? 
– Det är mycket som är viktigt! Akti-
viteter på fritiden för personer med 
utvecklingsstörning, Stöd till föräld-
rar vars barn ska lämna förskola och 
börja skola, Tidiga insatser för lärande 
 genom AKK, utbildning av boendeper-
sonal och assistenter för att öka social 
delaktighet för personer med utveck-
lingsstörning. 

Jenny Wilder 
Ny ledamot i Stiftelsen ALA. 
Gör: Jag arbetar som lektor i specialpedagogik 
vid Specialpedagogiska institutionen på Stock-
holms universitet. Jag undervisar och forskar.
Bor: Västerås
Fritid: – Jag umgås med mina barn Ebba  
(14 år) och Cornelia (10år) och min hund Allis, 
och jag älskar att åka längdskidor.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

Karin Jöreskog 
Ny ledamot i Stiftelsen ALA.
Gör: Arbetar som föreståndare vid Centrum 
för forskning om funktionshinder vid Uppsala 
universitet och som vetenskaplig handledare 
vid FoU-avdelningen, Hälsa och habilitering, 
Region Uppsala
Bor: I Uppsala
Fritid: Jag gillar att vara ute. Vandrar, pro-
menerar och cyklar gärna. Jag gillar att umgås 
med familj och vänner och att resa.
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- Kom och delta i konferens kring konst- och
kulturutövning för kulturutövare och konstnärer 
som verkar genom stödfunktioner!

VAD? Konferens - Kultur och Kvalitet, KoK
Föreningen som vill utveckla och sprida kunskap om
kulturutövning av personer med intellektuella- och
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under konferensen får du bland annat se den 
nyproducerade operaföreställningen ”Shanghai” 
av Share Music i samarbete med GöteborgsOperan.

VAR? GöteborgsOperans Skövdescen

NÄR? Start 12.00 25 april - slut 15.00 26 april, 2017
HUR? Konferensen bjuder på föreställningar, 
workshops och samtal. Middag med underhållning 
ingår i priset. 
900 kr för medlem och 1200 kr för icke medlem.
Ett detaljerat program kommer att finnas inom kort 
på hemsidan, www.kulturochkvalitet.se - här kan 
man även anmäla sig till konferensen.

Hjärtligt välkomna!

ANNONS

Pär Johansson har drivit Glada Hudik-
teatern i 20 år med enormt engage-
mang och drivkraft. Han har stärkt 
självförtroendet och gett människorna 
i teatergruppen en chans att få synas 
och ta plats i samhället. Det var bland 
annat motiveringen till att Pär Johans-
son fick priset som Årets Eldsjäl 2016, 
på Svenska hjältar-galan, som för 
 tionde året i rad låtit svenska folket 
 nominera sina hjältar. 
FOTO: GLADA HUDIK-TEATERN

Årets Eldsjäl  
Pär Johansson

Den kritikerrosade musikalen Trollkarlen från 
Oz har setts av över 100 000 personer och 
belönats med en grammis för den specialskrivna 
musiken. Nu åker Glada Hudik-teatern på 
en ny turné till flera orter runt om i landet. 
Nypremiären går av stapeln på hemmaplan i 
Hudiksvall och fortsätter sedan till: Göteborg, 
Halmstad, Örebro, Karlstad och Stockholm. 

Mer info och biljettbokning hittar ni på: 
www.gladahudikteatern.se/trollkarlen-fraan-oz/
FOTO: GLADA HUDIK-TEATERN

Trollkarlen från Oz

Syster Hulda Englunds stiftelse lämnar sedan 2014 bidrag till enskilda personer, 
som tillhör personkrets 1, samt till föreningar som arbetar för målgruppen.
Det är intäkterna från stiftelsen och försäljningen av verksamheten Ekeliden 
som nu finns samlad i en fond: Syster Hulda Englunds stiftelse.
 
Den har till uppgift att fördela bidrag till personer med utvecklingsstörning och 
verksamheter som verkar för målgruppen i persongrupp 1 i LSS-lagstiftningen.
Medel från fonden delas ut två gånger om året. Summorna är olika, men det 
handlar om bidrag till exempelvis resor, handikapphjälpmedel, anpassningar 
eller till olika verksamheter som föreningar driver. Läs mer om stiftelsen i  
Unik 4 2016. www.fub.se
Nästa ansökningstillfälle är senast 1 april 2017.
Mer info: www.stiftelsenekeliden.se

Fonden som sätter  
 

på tillvaron
Syster Hulda Englunds stiftelse  

– sök innan 1 april 2017

guldkant

ANNONS

NOTISER



Kan en lott skapa 
ett  inkluderande 
samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför PostkodLotteriet � nns. 
Och det är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 
55 ideella organisationer som arbetar för bättre villkor för 
människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla? 
Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som köper en lott i PostkodLotteriet
bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra 
saker, som till exempel att arbeta för att alla med en 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla
lottköpare som möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Putte Nelsson är vinstutdelare
i PostkodLotteriet. 

#postkode� ekten

FUB_215x280.indd   1 2017-02-21   15:07

U N I K  ·  3 3



info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer  
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten  
i verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns!
 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

 
 Då har vi en kostnadsfri kurs för dig 

som vill använda djur- & naturupplevelser 
i ditt arbete!

 
Mer information om kursen ”Djur och natur ” 

finns på www.nordensark.se

Är du personlig assistent, ledsagare,  
personal inom daglig verksamhet eller

lärare inom särskola?
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DET FINNS PLATS 
FÖR DIG OCKSÅ!
VAR MED OCH STÖD FUB SOM 

FÖRETAG GENOM ATT GÅ MED I 
1956 KLUBBEN.

ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP 
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN. 

SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA 
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.

VI ÄR REDAN MED I 1956 KLUBBEN, GÅ MED NI OCKSÅ!

KONTAKTA:  
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se

JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben
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