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CHRIS VANN Idol-tävlingen
Nya
vänner

Lovisa bäst på skidor
Modevisning
Mina vänner • Inre Ringen har ordet • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B
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Chris Kläfford vann Idol

Idol 2017

Hur kändes det att vinna Idol?

Var kan man lyssna på dig?

– Overkligt och euforiskt.

– På Spotify eller min youtubekanal:
www.youtube.com/chrisklafford

Trodde du att du skulle vinna
när tävlingarna startade?

Nu när du vunnit Idol, vad är din stora dröm nu?

– Jag hade inga förväntningar alls.

– Mitt nästa mål är att fylla globen igen.

Tänkte bara att jag skulle ha så roligt som möjligt
så länge som möjligt.

Hur tycker du en bra kompis ska vara?
– Lite som den där nallen man hade som barn.

Vad betyder musiken för dig?

Man skulle kunna berätta allt för den

– Musiken för mig är ett verktyg

utan att denne skvallrar runt om det.

till att må bra genom livet.

Och sedan vara öppen för en och annan kram.

Med andra ord, musiken betyder väldigt mycket!

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: ANNIKA BERGLUND/TV4

När och varför började du sjunga?
– Jag började sjunga i 5:e klass av en slump.
En kompis råkade höra mig småsjunga
på sången: ”Tears in heaven” av Eric Clapton
och utbrast att jag kunde sjunga.
Då såddes ett litet frö.
Sedan dess har jag sjungit praktiskt taget varje dag.
Vilken är din favoritsång att sjunga?
– Älskar att sjunga Violin ifrån Amos Lee.
Ska du ut på någon turné i vår/sommar?
– Jag åker runt i nästan hela Sverige och även till några
andra länder under våren och sommaren.

Chris Kläfford – vann Idol 2017
Ålder: 29 år
Gör: Sångare, artist och låtskrivare
Bor: Lindesberg
Familj: Sambo och hund
Intressen som inte är sång och musik:
– Familj, vänner, filmskapande, tv-spel, resa.
Tycker om: Möjligheter
Tycker inte om: Kassler och höjder
Min idol/förebild: Chris Stapleton och Matt Corby
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Årets prestation
gick till skidåkerskan

Parasportgalan delar ut priser
till idrottare med funktionsnedsättning.
Skidåkerskan Lovisa Danielsson
var en av dem som vann pris på galan.
Hon fick priset ”Året prestation
inom Special Olympics”.
– Det känns jätteroligt! Ett minne för livet.
Det sa Lovisa Danielsson när hon fick priset
på Parasportgalan i januari i år.
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Vann OS-guld
Förra året vann Lovisa Danielsson OS-guld
i Special Olympics i Österrike.
Hon vann tävlingen i längdskidor, 1 kilometer i fri stil.
Nu har hon också vunnit priset: ”Årets prestation!”.
Ett pris som delades ut på Svenska Parasportgalan
i Stockholm i januari i år.
– Jag blir ännu mer motiverad
och sugen på att åka och tävla i längdskidor,
säger hon.

Lovisa Danielsson
FUB-Östersund

Lovisa Danielsson och Felix Nilsson. Båda vann OS-guld i längdskidor under Special Olympics i Österrike 2017.
Foto: Elias Håkansson/Special Olympics Sweden

Medlem i FUB

Skidåkning har gjort mig stark

Lovisa Danielsson är medlem i FUB i Östersund.

– Skidåkningen har gjort mig stark på alla sätt.

Hon började åka skidor för cirka fem år sedan.

Jag får träffa många människor och resa mycket.

– Då var jag inte så vältränad.

säger hon glatt och fortsätter:

Men jag har tränat regelbundet i flera år.

– Jag älskar skidåkning för att man får komma ut

Nu är jag stark och kan åka skidor väldigt bra.

i naturen. Jag blir helt enkelt glad av att åka skidor.

Lovisa berättar att skidåkningen också

Jag har verkligen hittat min grej, säger hon.

gjort att hon fått bättre självförtroende.

Nästa tävling för Lovisa Danielsson är
Parasporttävlingar i längdskidor, i Älvsbyn i mars i år.
TEXT: AGNETA BERHAMRE HEINS
FOTO T.V.: YOUTUBE, SVENSKA SPORTGALAN 2018.
FOTO OVAN: ELIAS HÅKANSSON/SPECIAL OLYMPICS SWEDEN

LÄTTLÄST UNIK · 5

MODEVISNING MITT I STOCKHOLM

I slutet av januari genomförde deltagare
från den dagliga verksamheten Attendo Unika
en modevisning på Sergels torg i centrala Stockholm.
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– Det är viktigt att personer med
funktionsskillnader
får synas och ta plats i samhället.
Det skapar stolthet, säger
Lenita Sällström, verksamhetschef
på Attendo Unikas dagliga verksamheter.
Unika-artisterna som deltar
i modevisningen heter
Tina, Karro, Danne, Emma, Nike,
Nisha, Kajsa, My, Jessica och Ludde.
Attendo Unikas dagliga verksamheter
finns i Stockholm.
Alla modellerna har någon form av funktionsskillnad.
Besökarna på torget fick njuta av unika kläder
med ett romantiskt tema.
Kläderna var skapade av personer
som går på den dagliga verksamheten.
Även musiken under modevisningen
var skapad i dagliga verksamhetens musikstudio.

Deltagarna jobbar med kläddesign,
make up, musik och dans.
Modevisningen finns även på youtube:
https://youtu.be/yK070xorbjo
https://youtu.be/bSdZa56vm_k
FOTO: JENNY JOHNSSON
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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
FUBs 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.
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Hej! Jag heter Thomas och är 51 år och vill träffa
en pojkvän. Du ska vara snäll och vilja ta hand om mig
och ge mig värme och kärlek. Är lite rund och mjuk. Bor
hemma hos min mamma i Södertälje. Det är bra om
du bor i Stockholm. Puss och kram.
Skriv till Thomas 079

Hej! Jag är snäll singelkille på 42 år från Dalarna. Jag är rök/spritfri. Jag har körkort/egen bil. Mina intressen är bilturer, bio, bowling, dansa, resa, sällskapsspel med mera. Jag bor själv i egen lägenhet. Söker en
tjej som helst ska bo i Dalarna. Du ska helst vara mellan
35-50 år, bo själv och klara av att resa. Svara gärna med
foto. Maila mig på stbls@ hotmail.com.
Skriv till Ola 001

Hej! Jag en kille snart 56 år, fyller år i novemer
och jag söker en tjej från 38 år till 60 år. Jag bor i Sala
Västmanland. Du ska bo runt 10 till 20 mil från mig,
helst nära.
Skriv till Karl-Gunnar 213

Hej! Jag är 60 år och bor på ett gruppboende i Trollhättan. Jag söker en flickvän i ålder 50-62 år. Jag tycker
mycket om att prata i telefon och skriva brev, men jag
vill även kunna ses ibland. Mina intressen är att titta på
TV, lyssna på musik, åka ut och fika och handla kläder.
Hoppas höra från dig.
Skriv till Håkan 139

Jag heter Karl-Axel men kallas för Calle. Jag är
64 år och bor i Östergötland. Jag önskar få lite nya vänner. Ett plus ifall du är en kvinna runt min ålder. Mina
intressen är: Bilar, musik, djur och titta på film. Känner
du att du skulle vilja lära känna mig mera? Tveka inte
och hör av dig.
Skriv till Karl-Axel 201

Hej! Jag är en kille på 50 år. Jag söker en snäll och
trevlig tjej. Ska bo i Närke. Jag bor på ett boende. Sköter
mig själv. Jobbar. Mina intressen är: bowling, bio, vänner
och mycket som är roligt. Smeknamn Olle.
Skriv till Ola 066

Hejsan! Jag är en man på 49 år och söker en
kvinna på cirka 35-50 år. Jag tycker om att umgås,
dricka kaffe, promenader med mera. Jag bor söder om
Stockholm och vill träffa en dam som kan umgås med
mig ibland.
Skriv till Klaus 045

Hej! Jag är 31 år. Jag söker brevvänner i åldrarna 30
till 35 år. Mina intressen är läsa, musik, skriva, mysa
med min kill. Hoppas på svar.
Skriv till Jenny 117

Hej! Jag är 54 år och jag är singel och en snäll
kvinna som bor i ett gruppboende. Jag söker en trevlig
man som också är singel. Du måste vara mellan 50 till
55 år. Jag bukar ha myskvällar och tränar på gym.
Skriv till Margareta 262

Hej! Jag heter Ingeborg, är 50 år och bor i Höganäs. Jag är rullstolsburen och bor i egen lägenhet.
Mina största intressen är musik och mina två katter.
Jag önskar kontakt med en man i liknande ålder. Det
är jättebra om du bor i Helsingborgsområdet.

Jag heter Pelle och är 60 år. Jag bor på ett
serviceboende på Södermalm i Stockholm. Mitt
största intresse är att rita och måla. Jag gillar HBTQfrågor, att gå på loppisar och köpa gamla saker och
mat, 50-talsmusik och att åka runt till olika platser i
Stockholm med hjälp av min el-scooter. Jag söker en
likasinnad kille i Stockholmsområdet mellan 25 och
60 år för vänskap, som förhoppningsvis kan bli kärlek
om kemin är den rätta. Med dej vill jag fika, gå på
restaurang, titta på TV, lyssna på musik och kramas i
soffan.
Skriv till Pelle 010

Hej! Jag heter Margaretha och är 50 år. Jag är
en glad och positiv tjej som bor i Örebro. Söker vänner och en kille. Du ska vara från Kumla, Örebro eller
Hallsberg. Vill inte vara ensam längre. Mina intressen
är dans, musik med mera.
Skriv till Margaretha 116

Skriv till Ingeborg 263

Hej! Jag är en kille på 33 år. Jag bor själv i en lägenhet som tillhör en gruppboende. Jag jobbar på en
daglig verksamhet. På fritiden gillar jag att gå ut och
gå, träna judo, äta ute och dansa. Jag känner mig lite
ensam och söker en tjej att umgås med, helst någon
från Stockholm.
Skriv till Nevzat 129

Efterlysning!
Har du träffat en vän genom
UNIKs sidor Nya vänner
– mejla eller skriv och berätta.
agneta.heins@fub.se

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
FUBs 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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INRE RINGEN SVERIGE har ordet

LSS och valet
– viktiga frågor i vår
Nu jobbar vi jättemycket för att
de inte ska dra ner mer på LSS och assistansen.
Jag läser nästan varje dag om det på nätet.
Det känns jobbigt.
Många behöver stöd.

Kristine Petersson
076-145 09 14
kristine.petersson@fub.se

Jag bor i trapphus, där har vi ett gemensamt kök.

Nya medlemmar

Där har jag personal.

Vi har fått åtta nya medlemmar i Klippan i Kalmar.

Det är viktigt att få rätt stöd.

Det är jätteroligt.

Får man inte det då funkar inte livet så bra.

Det är viktigt att tänka på hur man tar emot sina

Det här pratar vi alltid om,
när vi träffas inom Klippan.
Här i Kalmar vill vi inte säga Inre Ringen
fast vi bytt namn,
så vi fortsätter säga Klippan.

nya medlemmar.
Vi gör många olika saker i Klippan i Kalmar.
Vi går och simmar tillsammans,
vi går på bio och går ut och äter.
Vi bjuder in politiker, LSS-handläggare och

Angående valet så kommer vi att prata

enhetschefer på kommunen till oss.

mycket om det i Klippan i vår.

Då kan vi ställa frågor om LSS och assistansen

Det viktiga är att fler går och röstar.

och annat som vi vill få svar på.

Alla ska få ersättning

Bra kontakter

En annan viktig fråga för Klippan

En annan viktig sak är att vi inom Klippan

är habiliteringserättningen.

har fortsatt bra kontakt

Alla ska ha rätt till ersättning i alla kommuner.

med förbundsstyrelsen och kansliet.

Ersättningen ska vara densamma.
Alla som jobbar på daglig verksamhet
ska ha rätt till en ersättning.
Då känner man att man får en lön för det man gör.
För lönen kan man göra något roligt.
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Kristine Petersson, Inre Ringen Kalmar

F R Å G ES PALTE N
Varför får jag inte ha med en handläggare på årsmötet?
Det är orättvist!
Jag behöver en handledare
för att kunna vara med på årsmötet.
LSS-handläggaren säger att jag inte får det?
Det är orättvist. Varför är det så?

Fråga
Jag ansökte om att få en LSS-insats
som handledare hos min LSS-handläggare idag.
LSS-handläggaren sa att jag inte får någon.
Alla måste ha en handledare med sig
på föreningens årsmöte.
Det har inte varit några problem tidigare år.
Nu får jag vara hemma istället och missar allt.
Känner mig utanför och det känns orättvist.

Svar
Det finns inte en LSS-insats som heter handledare.
Du har nog blivit beviljad LSS-insatsen ledsagare tidigare.
Det är många som har haft ledsagare
som handledare på möten.
Vissa kommuner har nu slutat att bevilja ledsagare
när man behöver en handledare.
Domstolen har bestämt att ledsagare
bara ska hjälpa dig att resa till och från en plats.
Domstolen har bestämt att en ledsagare
inte behöver vara med på möten.
Att ledsagaren inte behöver vara med på möten
betyder att du inte får någon hjälp på mötena.
Jag förstår att du känner dig utanför.
Det här är orättvist och diskriminerande.

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Ö V R IGT I U NI K

SID 6

”Humorn som vapen”
Det heter en utställning
som visades på Kulturhuset i Stockholm
under januari och februari.
Konstnären Bengt Elmén,
som har en funktionsnedsättning,
vill visa hur viktigt det är med stöd
till personer med funktionsnedsättning
och peka på orättvisor.
Han gör sina teckningar med hjälp
av sina personliga assistenter.
– Jag vill beskriva hur situationen ser ut
i Sverige, säger Bengt Elmén.
Foto: Simon Heins

Tecknad film med LSS-budskap
Under våren, med start vecka 6,
kommer Riksförbundet FUB
släppa 10 animerade filmer
under parollen ”STÄRK LSS – STÄRK OSS”.
Du kan gå in på FUBs hemsidan
och titta på filmerna:
www.fub.se

SID 13

Modevisning med FUB Härnösand
Härnösand har haft modevisning igen.
Det är sextonde året i rad.
Biljetterna sålde slut på ett par veckor
och medlemmar som deltog
längtade efter att att få gå
på den röda mattan – under publikens jubel!
Succé även i år!
Foto: Stefan Morell

SID 21
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ÖV R IG T I UN IK
FUB fortsätter att stötta i Rwanda
FUB Östersund tar över samarbetet med
FUB:s systerorganisationen Tubakunde, i Rwanda.
Tidigare var det FUB i Jönköping som gett
stöd till organisation för personer med
funktionsnedsättning i Rwanda.

SID 22
Delar av Tubakundes styrelse tillsammans med
Gunvor Moqvist och Sven Arne Persson, FUB Östersund,
Mattias Melin och Lennart Tehage, samt Salomon Niwenshuti.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
x. Sidan 17
2. Sidan 20
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 28 mars måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 6, 2017:
1, sidan 8.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett
1. Katarina Garamvölgy, Stockholm
2– 5 Lättlästa Böcker
2. David Olofsson,Fristad
3. Rasmus Wallin, Klintehamn
4. Ellenor Antman, Djurhamn
5. Ingrid Sjölin, Varberg
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FUB

I HELA
LANDET
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Lovisa prisades på Parasportgalan
TEMA :

STÄRK LSS – STÄRK OSS

Unik utställning: Humorn som vapen
DEBATT:

Därför behövs länsförbunden

.
. . L.A S T
T
L A TÖNSKEINTERVJUN:
Chris Kläfford

13 sidor Lättläst • Inre Ringen har ordet • Mina vänner

Innehåll 1–2018

4...................Ledare
6...................Humorn som vapen
8.................... Tema: STÄRK LSS - STÄRK OSS!
8...................Ny rapport om personlig assistans
10.................Bristande LSS-kompetens har raserat lagen
11................... Temakvällar om LSS våren 2018
12................... Fortsatt svår ekonomisk situation
12................... Lagförslag om personlig assistans
13.................. Aktuell information från LSS arbetsgrupp
13.................. Animerad film med LSS-budskap
14.................. Inför valet 2018
16.................. Landet runt
22.................. FUB i världen
24.................Debatt
26.................. FUB-nytt
28.................. Skola
30.................. Tillgänglighet
32.................. Notiser

..
..
LATTLAST

2...................Chris Kläfford
4...................Lovisa Danielsson
6...................Modevisning mitt i Stockholm
8...................Nya vänner
10.................Inre Ringen Sverige har ordet
11..................Frågespalten
12................... Övrigt i Unik
13.................. Tävling

Sid 6: I slutet av januari invigdes Bengt Elméns utställning ”Humorn
som vapen”, på Kulturhuset i Stockholm.”Det är viktigt att beskriva
och illustrera den här samhällsutvecklingen. Jag har valt att göra det
bland annat i bilder. Med hjälp av kunniga personliga assistenter gör
jag satir av det politiska dagsläget”, säger Bengt Elmén.
Foto: Simon Heins

Omslag: Lovisa Danielsson och Felix Nilsson. Foto: Elias Håkansson/Special Olympics Sweden
Omslag Lättläst: Chris Kläfford vinner Idol-tävlingen 2017. Foto: Annika Berglund/TV4
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
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Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00
Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
Monika Gebart
Monika.gebart@fub.se
Therese Nilsson
Therese.nilsson@fub.se
INRE RINGEN SVERIGE STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande
anna.hildingsson@fub.se
0510-67482 hem, efter 17:00
Per-Åke Berglund
diskchef392@gmail.com
072-551 17 38
Sara Brännström
abba_girl@hotmail.se
070-603 36 24
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
073-031 73 04
Markus Petersson
mackangast@gmail.com
070-776 62 57
Kristine Petersson
kristinepetersson@hotmail.com
076-145 09 14

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20
FUBs 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
Intressepolitiskt påverkansarbete
Hälsa- och vårdfrågor
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Eva Borgström, Ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Magnus Carlstedt,
Redaktör tidningen UNIK
magnus.carlstedt@fub.se
08-508 866 55

Robert Gardsäter,
System och kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34
Julia Henriksson, förbundsjurist.
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 53
Zarah Melander, ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete:
skolfrågor. Handlägger
Arvsfondsprojekt.
zarah.melander@fub.se
08-508 866 51
Kia Mundebo, ombudsman. Stöd till
lokalföreningar och länsförbund.
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
Pia Sandberg, konferens
administration, 1956 Klubben
(FUBs företagsvänner)
pia.sandberg@fub.se
08-508 866 41

Allvar, humor och kramar
Assistansersättningen fortsätter att minska. Enligt statistik från Försäkringskassan minskade antalet personer som hade statlig assistansersättning med 80 personer bara senaste
månaden. I januari var antalet 14 803, mot 14 886 vid utgången av 2017. Siffror som talar
sitt tydliga språk. Att FUB nu växlar upp när det gäller frågor som rör LSS kan ses mot den
oroande bakgrunden. Men 2018 är också valår. Därför satsar FUB redan nu hårt på att
skapa opinion och föra ut sina budskap om lika värde och stärkta rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Läs om LSS-frågor och satsningarna i Uniks LSS-block på
sidorna 8–13.
Att man också kan kombinera humor med allvar i dessa frågor, visar Bengt Elmén med
sin utställning: ”Humorn som vapen”. Unik var på plats, se sid 6-7.
I skrivande stund pågår vinter-OS för fullt. Gulden har ramlat in och starka skidtjejer- och
grabbar fyller löpsedlarna. Och FUB har sin alldeles egen skiddrottning i Lovisa Danielsson.
Förra året kammade hon hem guld i längdskidor, den prestationen tog henne till årets
Parasportgala, där hon fick utmärkelsen ”Årets prestation”, läs intervjun med Lovisa i
Lättläst där en annan vinnare: Chris Käfford konstaterar, att i vänskap ska ingå en varm
kram lite då och då. En bra uppmaning tycker jag och slutar med ett numera bevingat
citat av bortgångne Bosse Östlin, Glada Hudik-teatern.

Sid 23: Fortsatt engagemang i Rwanda. FUB Jönköping lämnar
över stafettpinnen till FUB Östersund, som tar över samarbetet med
FUBs systerorganisation Tubakunde, i Rwanda.
På bilden syns: Lennart Tehage, Gunvor Moqvist, Sven-Arne Persson
och Mattias Melin.

”Sluta aldrig kramas!”
Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
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Sid 13: Animerad film med LSS-budskap. Under våren, med start
vecka 6, kommer Riksförbundet FUB släppa 10 animerade filmer
under parollen ”STÄRK LSS – STÄRK OSS”.
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LEDARE

Valåret 2018

– Kampen för LSS tveklöst viktigaste valfrågan
– FUB måste ställa krav på att våra politiker på såväl kommunal, regional och riksdagsnivå
ger svar på våra frågor kring LSS och den pågående utredningen,
och vad som händer när den är klar?

D

et bästa är om vi kan ha gemensamt frågor, som vi kan
ställa till politiker i respektive valstugorna, där de får
ge svar på hur de ställer sig i LSS-frågan. Här kan vi från
Riksförbundet vara behjälpliga med ett frågeunderlag. Då
kan vi få än mer tryck på våra folkvalda. Det är viktigt nu inte
minst när LSS-utredningen börjar sättas på pränt.

arbetstillfällen inom olika LSS-verksamheter? Bara inom personlig assistans så jobbar cirka 100 000 personer, majoriteten
är under 30 år och många med utländsk bakgrund. Detta är
den tredje största insatsen inom LSS, och hur många jobbar
inte inom Daglig verksamhet, som är LSSs största insats?

Det som finns presenterat, tyvärr under sekretess, ser inte så
ljust ut, vilket är oroande inför framtiden. Gunilla M
 almborg,
LSS-utredaren, säger att hon inte ser några samhällsekonomiska besparingar i sina förslag. Men enligt regeringens
direktiv så är hennes uppgift att minska antalet assistanstimmar, något hon ser ut att ha lyckas med. Alla signaler från
utredning måste FUB följa noggrant så att vi kan påverka att
det går åt rätt håll. Så från FUBs sida fortsätter vi att verka för
att utredningen ska få så bra underlag som möjligt att fatta
beslut utifrån.

Om man som regeringen vill att den personliga assistansen
ska bli kommunal. Vad skulle en sådan ändring innebära för
våra medlemmar? Här dyker en intressant fråga upp direkt.
Kan man flytta till en annan kommun och behålla sin assistans? Eller måste man börja om med en ny ansökan i den nya
kommunen? Detta kanske kan bli en sak som gör att man inte
kan flytta till en annan stad, till en ny kärlek. Vad innebär
detta för det egna självbestämmandet?

Angelägna FUB-rapporter
Genom några nya och angelägna FUB-rapporter, som är på
gång, kommer vi förtydliga hur situationen ser ut för personer
i vår målgrupp och deras anhöriga, runt om i landet.
Bland annat genom en rapport där vi samlat röster från
de välbesökta LSS-dagar FUB anordnade, från norr till söder,
under 2017. Rapporterna kommer med all tydlighet visa hur
viktig olika LSS-insatser är för våra medlemmars vardag och
liv i stort.

Vad händer med självbestämmandet?

Tydliga besked från regeringen ett måste
Frågorna hopar sig och valet närmar sig. Regeringen måste
ge tydliga besked i LSS-frågorna. Och svaret är enkelt – STÄRK
LSS– STÄRK OSS!
Allt annat innebär att regeringen måste stå till svars vid
skampålen!

Socialutredningar problematiska
Vi ser också ett annat orosmoln och det är socialtjänstlag
utredningen, som har fått problem och stannat av. Vi får
hoppas att de får förlängd utredningstid på grund av det.
Ännu ett bevis för att socialutredningarna inte är så lätta att
leda eller att lyckas få ihop.

Thomas Jansson, Förbundsordförande FUB.

Vad kostar alternativen?
En annan fråga som blir mer och mer angelägen att ställa
är vad alternativen till LSS skulle kosta. Vad kostar det t ex
att bygga upp institutioner eller liknade boende? Och vad
blir kostnaden för ökad arbetslösheten, om man minskade
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Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

AN N ON S

Att förbättra livskvaliten
för människor med ett stort
Att förbättra livskvaliten för

hjälpbehov
är anledningen
människor med ett stort hjälpbehov

Att förbättra
livskvaliten
för
är anledningen
till varför
jag startade
till
varför
jag
startade

människor
med AssistansAssist.
ett stort hjälpbehov
Carl
Felix
Att förbättra
livskvaliten
för
Carl
Felix
AssistansAssist.
är anledningen till varför jag startade
människor med ett stort hjälpbehov
Carl Felix AssistansAssist.
är anledningen till varför jag startade
Rådgivning

Rådgivning

Förmedling

Förmedling
Uppföljning

Rådgivning
Uppföljning

Förmedling

Min son Felix har autism,
utvecklingsstörning
och därför ett
Uppföljning
omfattande assistansbehov.
Min son Felix har autism,
Felix lever idag
ettdärför
bra livett
med rätt
utvecklingsstörning
och
assistans
utifrån sina behov.
omfattande
assistansbehov.
Min son Felix har autism,
utvecklingsstörning och därför ett
Felix lever idag ett bra liv med rätt
omfattande assistansbehov.
assistans utifrån sina behov.
Felix lever idag ett bra liv med rätt
assistans utifrån sina behov.

Carl Felix AssistansAssist.
Med lång personlig erfarenhet av
autism och utvecklingsstörning så vet
Med lång
personlig
erfarenhet
jag hur
viktigt det
är att fåav
rätt hjälp,
autismstöd
och utvecklingsstörning
så vet
så tidigt
som
Medoch
långkompetens
personlig erfarenhet
av
jag hurmöjligt
viktigti det
är
att
få
rätt
hjälp,
livet.
autism och utvecklingsstörning så vet
stöd och kompetens så tidigt som
jag hur viktigt det är att få rätt hjälp,
möjligtTjänsten
i livet.
helt kostnadsfri
för som
stöd ochärkompetens
så tidigt
brukare
anhöriga / goda män och
möjligt i/ livet.
Tjänsten
helt kostnadsfri
för
jag är
samarbetar
med kommuner
och

brukare
/ anhöriga / goda män och
assistansbolag.
Tjänsten är helt kostnadsfri för
jag samarbetar med kommuner och
brukare / anhöriga / goda män och
Ulf Helinder
assistansbolag.
jag samarbetar med kommuner och
assistansbolag.
Ulf Helinder

070-645 62 50
Ulf Helinder
ulfhelinder@gmail.com
070-645 62 50
ulfhelinder@gmail.com
070-645 62 50
ulfhelinder@gmail.com
Carl Felix AssistansAssist
Tenngårdsvägen 416
663 91 Hammarö
Carl Felix AssistansAssist
Tenngårdsvägen 416
663 Felix
91 Hammarö
Carl
AssistansAssist
Tenngårdsvägen 416
663 91 Hammarö

6 · UNIK

HUMORN SOM VAPEN
Bengt Elmén

Den 28/1 invigdes Bengt Elméns
utställning: ”Humorn som vapen”,
på Kulturhuset i Stockholm.

I

nvigningstalare var Bengt Westerberg som konstaterade:
– Vad assistans har betytt är
Bengt ett levande exempel på.
Bengt är en strålande tecknare och
fantastisk satiriker. Hoppas hans budskap får spridning och kan nå många
fler.
På invigningen konstaterade Bengt
Elmén att det går att kombinera
humor och allvar. Något han verkligen
bevisar med sina teckningar, ofta med
udden riktad mot makten. Så här säger
han själv om sina teckningar och sin
utställning:

”Samhällsklimatet har på sistone
hårdnat alltmer, till exempel för oss
funkisar. Det blir allt svårare att få personlig assistans. Många får sin assistans
borttagen eller reducerad. Vi märker av
åtstramning även på andra områden.
Det är viktigt att beskriva och illustrera
den här samhällsutvecklingen. Jag har
valt att göra det bland annat i bilder.
Med hjälp av kunniga personliga assistenter gör jag satir av det politiska
dagsläget.”
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: SIMON HEINS

Bengt Elmén
Socionom, författare, mentor och tecknare.
Arbetar med utbildning och är författare till
boken Assistans med glans.
www.cp-assistenten.se.
Webbplats: www.bengtelmen.com
Foto: Selfie
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Personlig assistans
– Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet
I mitten av januari kom utredaren Stig Svenssons rapport Personlig assistans
– Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet. Stig Svensson har haft ett
regeringsuppdrag att analysera marknaden för personlig assistans, utvecklingen av antalet
timmar samt brottslighet knuten till personlig assistans.

B

egreppet kvasimarknad i rapportens titel förklaras med att
personlig assistans inte är en
marknad i den gängse meningen. På
en kvasimarknad kan staten, till skillnad mot en vanlig marknad, bestämma
vilka som är producenter (assistans
anordnare) och konsumenter (assistans
användare) och därmed får delta på
marknaden. Staten bestämmer även priset på tjänsten (schablonersättningen)
som också finansieras med skattemedel.

Regeringsuppdrag
Stig Svensson konstaterar att de fyra
största anordnarna av personlig assistans står för 25 procent av marknaden
och de 20 största för 42 procent. Antalet mindre företag har minskat efter
år 2012. Kommunerna som anordnare
har endast 24 procent av marknaden i
dagsläget.
Svensson drar slutsatsen att ökningen
av antalet assistanstimmar per assistans
användare inte beror på privata anordnare på marknaden utan är kopplad till
lagstiftningens utformning.

Brottslighet inom assistansen
Risken för brottslighet inom den
personliga assistansen bedöms vara
fortsatt stor. Detta motiverar utredaren
med att utbetalt belopp per assistansberättigad är högt, i snitt 1,8 miljoner
kronor per år, och att samhällets kontroll har allvarliga brister. Svensson
bedömer dock att brottsligheten är
lägre än de cirka 7 procent som tidigare statliga utredningar visat (FUT och
SOU 2012:6). Som förklaring till detta
nämns den tillståndsprövning av assistansanordnare som infördes 2011 och
stramades upp 2013. Fram till 2011 var
assistansmarknaden helt oreglerad.
En annan förklaring är att de ekonomiska villkoren och möjligheten till
stora vinster blivit sämre genom en
lägre uppräkning av schablonbeloppet
för assistansersättningen.

8 · UNIK

Stig Svensson menar att risken för
fusk är särskilt hög när anhöriga utför
assistans. Här hänvisar han till bedrägeri- och bidragsbrottsutredningar och
brottmålsdomar gällande personlig
assistans (36 domar där 147 personer
dömdes för brott åren 2010-2017). Hälften av de assistenter som dömdes för
bedrägeri var anhörigassistenter. En
hög andel, påpekar utredaren, eftersom
endast cirka 20 procent av det totala
antalet assistenter är anhöriga.

”Möjligheten att lösa den
personliga assistansen
inom familjen är en viktig
förutsättning för många för
att få vardagen
att gå ihop.”
Föreslår tak för anhörig
assistans
I en intervju med Heja Olika.se (201712-13), säger Stig Svensson att anhörig
assistansen bör begränsas till max 50
timmar i veckan och att ett tak bör
införas för anhörigassistansen till
maximalt 50 procent av den totala beviljade tiden. En person som har totalt
50 timmar assistans i veckan ska alltså
kunna ha anhöriga som assistenter
under högst 25 timmar, om utredarens
förslag går igenom.
–Att införa ett tak för anhöriga
som assistenter är helt fel väg att gå,
säger Riksförbundet FUBs ordförande
Thomas Jansson i ett uttalande. Grova
brottslingar inom assistansen måste
naturligtvis stoppas. Men istället för
att minska på anhörigassistansen bör
samhället satsa på en väsentligt stärkt
uppföljning och tillsyn av assistansmarknaden. Och en samverkan mellan
myndigheter som, för övrigt, redan sker
när det gäller annan grov brottslighet.
FUBs uppfattning är att möjligheten
att lösa den personliga assistansen
inom familjen är en viktig förutsättning för många för att få vardagen att

gå ihop. Ett tak för anhörigassistans
motsvarande 50 procent av den beviljade tiden kommer även att skapa stora
praktiska problem, exempelvis när det
gäller tider på dygnet som är svåra att
schemalägga för utomstående assistenter (till exempel ett begränsat antal timmar för tillsyn nattetid), vid assistenters
sjukskrivning, under semesterperioder
etc. Anhörigassistans under vissa
kvällar och helger möjliggör även för
assistansanvändaren och dennas familj
att umgås mer privat. Det är inte lätt
att alltid ha en utomstående i hemmet!
Kontinuitet vad gäller stöd och service i form av personlig assistans är en
annan viktig aspekt. Eftersom personlig assistent i hög grad är ett genomgångsyrke för unga, är det de anhöriga
som ofta får stå för kontinuiteten.

Social shopping
Utredaren pekar även på en ökad förekomst av så kallad social shopping i
brottmålsdomarna. Det vill säga att familjer kommer till Sverige, där grunden
till flyttningen är att få ta del av personlig assistans för en familjemedlem med
funktionsnedsättning. Utredningen
lyfter även risken för människohandel
kopplat till assistansersättningen.

Ökad samverkan mellan
myndigheter
För att förhindra grövre brottslighet
inom assistansersättningen föreslår
utredaren en samverkan, specialisering och samordning, mellan berörda
myndigheter, det vill säga Försäkringskassan, Polis, Åklagarmyndighet, Skatteverket och Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO).
Stig Svenssons rapport har överlämnats till den pågående statliga
utredningen Översyn av LSS och assistansersättningen, som ska lämna sin rapport
i oktober i år.
TEXT: EVA BORGSTRÖM
INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, FUB
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”Bristande LSS-kompetens
har raserat lagen”
”Ett av målen med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras
anhöriga ska få leva som alla andra. På grund av en HFD-dom har det blivit svårt att få
ledsagarservice utanför hemkommunen och de som vill göra en semesterresa är
hänvisade till sin närmiljö. Kommunarrest är inte att leva som andra!”,
skriver Thomas Jansson, Förbundsordförande FUB och Julia Henriksson, Förbundsjurist FUB.

D

et är dags att återta intentionerna med LSS. Regeringen har
föreslagit snabba lagändringar i
ett försök att återvinna förtroendet på
LSS-området. Det är dock långt ifrån
tillräckligt!
Förslaget återställer bara en liten
del av de rättighetsinskränkningar som
har skett de senaste åren. Regering och
riksdag måste ta ansvar för den okunnighet och nonchalans som har präglat
utvecklingen i praxis.
Försäkringskassan har slagit larm
om en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som får allvarliga konsekvenser för ett stort antal personer. Det
är bara en i en lång rad av domar som
har kringskurit människors liv genom
att urholka lagens grundläggande
principer och begränsa tillämpningen
av samtliga tio insatser i LSS, Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är tydligt att domstolarna
saknar kunskap om LSS innebörd och
vad det innebär att leva med omfattande funktionsnedsättningar.

LSS är en rättighetslag som bärs
upp av flera viktiga principer.
De som omfattas av lagen ska få möjlighet att leva som andra. Insatserna
ska anpassas efter den enskildes individuella behov och den enskilde ska inte
ha några merkostnader på grund av sin
funktionsnedsättning.
De lägre domstolarna och beslutsfattarna på Försäkringskassan och i kom-

munerna tillämpar och drar generella
slutsatser av HFD:s ofta slarvigt formulerade domar. Enskilda avgöranden,
som utgår ifrån högst individuella situationer, får på så sätt långtgående konsekvenser för en stor grupp människor.
Resultatet har blivit att flera av LSS
grundläggande principer har urholkats. Några exempel:
Merkostnadsprincipen innebär att
den enskilde inte ska ha några merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Trots detta måste personer
som bor i bostad med särskild service
för vuxna, efter en dom i dåvarande
regeringsrätten, betala för gemensamhetsutrymmen. Dessa ska, enligt propositionen om LSS, ingå som en del av
servicen och omvårdnaden.
HFD har kommit fram till att ledsagaromkostnader inte omfattas av
insatsen ledsagarservice. En person
som beviljas ledsagning för att gå på
bio måste därför betala både sin egen
och ledsagarens biljett. Så var det inte
tänkt!
Principen om inflytande och med
bestämmande Insatsen korttidsvistelse kan efter en dom i dåvarande
Regeringsrätten ges på helt andra
tidpunkter och platser än föräldrarna
ansökt om. Domen innebär även att
föräldrarna inte har inflytande över
vilket korttidsboende som barnet ska

vistas på. På så sätt kan även barnets
kamratkontakter försvåras.
En annan dom har medfört att den
enskilde inte får välja typ av bostad.
Vem annars skulle acceptera att inte ha
något som helst inflytande över boendeform eller vem man bor tillsammans
med?
Principen om att leva som andra Ett
av målen med LSS är att personer med
omfattande funktionsnedsättningar
och deras anhöriga ska få leva som alla
andra. På grund av en HFD-dom har
det blivit svårt att få ledsagarservice
utanför hemkommunen och de som
vill göra en semesterresa är hänvisade
till sin närmiljö.
Kommunarrest är inte att leva som
andra!
Regering och riksdag måste ta
ansvar för den okunnighet och
nonchalans som har präglat utvecklingen i praxis. Det är dags att återta
intentionerna med LSS!

JULIA HENRIKSSON

THOMAS JANSSON

FÖRBUNDSJURIST FUB

FÖRBUNDSORDFÖRANDE,
RIKSFÖRBUNDET FUB
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Personlig assistans

Daglig verksamhet

Temakvällar om LSS våren 2018
Under våren anordnar Riksförbundet FUB fyra temakvällar om LSS, i samverkan med berörda länsförbund/lokalförening. Vi kommer då presentera
innehållet i två helt färska FUB-rapporter med LSS-tema. Monica Larsson,
jurist och forskare, Göteborgs universitet, har gjort en granskning av til�lämpningen av begreppet ”normalt föräldraansvar”, vid avslagsbeslut på
ansökningar om LSS-insatser samt assistansersättning och vårdbidrag enligt
Socialförsäkringsbalken (SFB). Monicas rapport kommer att presenteras av
förbundsjurist Julia Henriksson.
Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om
en rapport, med arbetsnamnet ”500 röster om LSS”. Denna rapport bygger
på de erfarenheter av olika LSS-insatser, som kom fram vid workshopparna
vid de fem LSS-dagar som FUB anordnade under år 2017.
Rapporten ”500 röster om LSS” kommer även att publiceras på lättläst.
Vid temakvällarna erbjuds även en anpassad presentation av denna rapport.

Benzi

”Jag vill berätta
min historia för att det
kanske någonstans sitter
någon som är i samma situation
som jag var.
Kanske kommer UNIK i brevlådan,
de läser min berättelse och
tänker att – ”Kan hon, så kan jag!”.
Därför vill jag berätta
min historia.”
Annelie

Målgrupp för temakvällen är medlemmar i FUB och Inre Ringen Sverige. En
annan viktig målgrupp är lokala politiker och riksdagsledamöter som representerar det aktuella länet.
Temakvällarna äger rum i:
Göteborg; måndag den 19 mars, klockan 18:00 – 20:30. Örebro; tisdag
den 27 mars, klockan 18:00 – 20:30. Växjö; måndag den 9 april, klockan
18:00 – 20:30. Luleå; tisdag den 17 april, klockan 18:00 – 20:30.
Fika med matig macka står framdukat från klockan 17:00. För närmare information om lokal för temakvällarna på de olika orterna, se information på:
www.fub.se
För samtliga temakvällar gäller föranmälan (så att vi kan beställa smörgåsar
till alla), se länkar nedan:
www.fub.se/LSS-kväll-Göteborg-2018 den 19 mars
www.fub.se/LSS-kväll-Örebro-2018 den 27 mars
www.fub.se/LSS-kväll-Växjö-2018 den 9 april
www.fub.se/LSS-kväll-Luleå-2018 den 17 april

ANNONS

Friskvård

MIN HISTORIA

– I varje andetag finns en historia
Jag har alltid känt att jag inte passar in, inte är som ”dom andra”. Jag såg inte ut som de andra barnen, behövde mer tid på
mig att lära, hade äldre föräldrar osv. Under hela min skoltid
blev jag mobbad och hade svårt att hänga med i undervisningen. I högstadiet fick jag gå i Obs-klass, där trivdes jag bättre.
De närmaste tio åren var tuffa. Till stor del stängde jag in mig
hemma, isolerade mig med min ångest och negativa tankar.
Men 1997 träffade jag Olle, kärlek uppstod och vi blev ett par.
Två år senare blev jag gravid. Trots min önskan om att göra allt
rätt och bra för mitt barn så har det inte alltid varit lätt, saker
och ting har ibland inte blivit som jag önskat. 2009 blev jag erbjuden en plats på Aktivitetshuset Kamgarn och min resa mot
ett nytt liv startade... Idag har min son en mamma som går upp
på morgonen och går till jobbet, en mamma som kommer hem
och lagar middag på kvällen. En sån mamma som jag vill vara
och som min son förtjänar.
Vad är skillnaden för dig att få daglig verksamhet mot att
inte få??
– I min situation hade jag inte klarat att nå dit jag är idag om
det inte vore för den dagliga verksamheten och det stöd jag
kan få därigenom, berättar Annelie.
Skulle ditt liv se annorlunda ut om du inte hade daglig
verksamhet och just på Aktivitetshuset Kamgarn?
Ja, absolut! När jag kom på första besöket till hunddagis inför min praktik, mådde jag så dåligt att jag hade skurit mig i
handlederna. Hunden Benzi kommer fram, hälsar och nosar på
mina bandage och en handledare säger ”han förstår att du har
ont och är ledsen”. Jag tror att det var ödet som gjorde att jag
började på Kamgarn och ibland tänker jag att det kanske har
räddat mitt liv.
Läs gärna hela min historia på www.7hassistans.se
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Fortsatt svår ekonomisk situation
för FUBs medlemmar

Riksförbundet FUB har uppdaterat rapporten ”Fångad i fattigdom?” med siffror för 2018. Rapporten skrevs
ursprungligen år 2014 för att kartlägga hur den ekonomiska situationen för FUBs målgrupp ser ut. Senaste
uppdateringen gjordes år 2016. Riksförbundet FUB har exempelvis gjort beräkningar på ersättningsnivåerna
jämfört med Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga levnadskostnader”. År 2016 visade rapporten att en 25-årig
person med aktivitetsersättning i genomsnitt går back cirka 2 500 kr per månad.

I

nför 2018 gick regeringen ut
med att det skulle satsas på
personer med funktionsnedsättningar. Bland annat införs i
år en höjning av sjuk- och aktivitetsersättningen och skattesänkningar. Dessutom höjs taket för
bostadstillägget. Trots dessa förbättringar är den ekonomiska
situationen för FUBs målgrupp
fortsatt dålig. Förbättringarna
kompenserar inte för kostnadsutvecklingen i samhället.
Vid en jämförelse med Konsumentverkets beräkningar för
2018 går en 25-årig man cirka 3 500 kr back varje månad,
alltså 1 000 kr mer nu än för två år sedan. Detta trots att regeringen ”satsar” på att förbättra den ekonomiska situationen
för personer med funktionsnedsättningar.

d
Fångaom?
d
i fattig
EKONOMISK KARTLÄGGNING

VUXNA PERSONER
INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR
MED UTVECKLINGSSTÖRNING
Riksförbundet FUB

Dålig inkomstprognos
De medlemmar som är hänvisade till ersättningar från
socialförsäkringssystemet för sin försörjning har en dålig
inkomstprognos. De har i stort sett samma ersättning hela
livet igenom. Personer som bor i LSS-bostad har mycket små
möjligheter att påverka sin ekonomiska situation genom att
flytta till en bostad med lägre hyra eller förvärvsarbeta.
Några av FUBs förslag för hur ekonomin kan bli bättre för
personer med utvecklingsstörning:
• höj det statliga bostadstillägget
• höj sjukersättningen och aktivitetsersättningen
• gör tydligt i lag att personer som bor i gruppbostad inte
ska behöva betala hyra för gemensamhetsutrymmen
• inför kommunala bostadstillägg i alla kommuner
• inför habiliteringsersättning i alla kommuner och höj
ersättningsnivåerna.
TEXT: JULIA HENRIKSSON, JURIST FUB

Lagförslag om personlig assistans

V

i har i tidigare nummer redogjort för att regeringen
har föreslagit ändringar i reglerna om personlig assistans. Förslagen innebär ett tillfälligt stopp för Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställande av rätt
till assistans för väntetid och beredskapstid. Förslagen föreslås träda i kraft 1 april 2018.
Strax före jul kom regeringen med ytterligare två lagförslag. Det första innebär en kommunikationsskyldighet för
kommunerna. Enskilda som fått beslut från Försäkrings
kassan om avslag eller indragning av assistansersättning
ska bli informerade av kommunen om vilka möjligheter
som finns till stödinsatser enligt LSS. Utgångspunkten är
att enskilda som inte beviljas assistansersättning ska få en
heltäckande övergång till annat stöd när rätten till det finns.

betala ut assistansersättning i efterskott innebar det minskad
flexibilitet och sämre kostnadstäckning för enskilda som har
beviljats högre timbelopp än schablonbeloppet. Förslaget
innebär att Försäkringskassan dels ska beräkna assistansersättningen utifrån hela den tidsperiod för vilken det högre
beloppet har beviljats, dels ska göra en slutlig avstämning
efter utgången av samma tidsperiod. Om avstämningen visar att assistansersättning för perioden har lämnats med ett
sammanlagt belopp som är lägre än summan av de godkända
kostnaderna för lämnad assistans ska Försäkringskassan göra
en kompletterande utbetalning så att dessa kostnader ersätts.
De nya bestämmelserna om kommunernas informationsskyldighet och utbetalning av assistansersättning föreslås
träda i kraft den 1 juli 2018.

Utbetalning av assistansersättning

På FUBs hemsida www.fub.se finns alla våra remissvar samlade under fliken ”FUB tycker”.

Det andra förslaget rör utbetalning av assistansersättning.
När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att
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Aktuell information
från funktionsrättsrörelsens
LSS arbetsgrupp

iksförbundet FUBs medverkande i funktionsrättsrörelsens
egen LSS arbetsgrupp (i regi av Funktionsrätt Sverige) fortsätter att vara en viktig kanal in i den pågående LSS-utredningen. På sitt möte den 12 februari, besöktes arbetsgruppen av
två högaktuella gäster: Hanna Jarvad från Socialstyrelsen och
Gunilla Malmborg, ansvarig utredare för LSS-utredningen.
Hanna Jarvad är jurist och var projektledare för Socialstyrelsens analys som gjordes på uppdrag av regeringen, med syftet att
utreda konsekvenserna av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Domarna handlade om det så kallade femte grundläggande behovet, det vill säga annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper om den funktionshindrade. Analysen, som blev klar i
december, visade att ”domarna har fått direkta konsekvenser för
både kommuner, enskilda och närstående. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.”
Som har skrivits om tidigare i UNIK, blev Gunilla Malmborg
ansvarig utredare för LSS utredningen i juli, då Desirée Pethrus
avgick som utredare. Under vårvinter arbetar utredningen intensivt med det kommande innehållet i förslaget som ska vara klart
senast den 1 oktober 2018 – så mötet med utredaren blev ytterligare ett utmärkt tillfälle för FUB att personligen lyfta FUBs synpunkter och förslag, direkt till utredare. (Malmborg besökte FUBs
kansli och även medverkade i FUBs Intradagar i september 2017.)
LSS-utredningen kommer även att få en ny expertrepresentant.
Regeringskansliet meddelande nyligen att Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, förordnats som ersättare
för Pelle Kölhed, som expertrepresentant i den pågående LSS
utredningen.
JUDITH TIMONEY, HANDLÄGGARE FUB

Animerad film med LSS-budskap
Under våren, med start vecka 6,
kommer Riksförbundet FUB släppa
10 animerade filmer under parollen
”STÄRK LSS – STÄRK OSS”. Filmerna
innehåller 10 olika budskap, som
kopplar till värdeord i LSS och till olika LSS-insatser. Några filmer lyfter
även andra viktiga förutsättningar
för goda levnadsvillkor; en stabil ekonomi, en god hälsa och kompetent
personal. Samtliga filmer innehåller autentiska citat från FUBs LSS-dagar
under 2017.
Varje film kommer att kopplas till skriftlig information om det aktuella
LSS-budskapet, exempelvis i form av pressmeddelande, debattartikel, information om en ny FUB-rapport, policy, remissyttrande eller dylikt. Tanken
med filmerna är att synliggöra LSS, medlemmarnas livsvillkor och vad FUB
tycker på ett lättillgängligt sätt i sociala medier. Det övergripande syftet är att
påverka opinionen inför valet 2018.
Filmerna är framtagna av animatören Mattias Gordon i samverkan med
FUBs LSS-arbetsgrupp.
EVA BORGSTRÖM, INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, FUB
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LETAR DU GYMNASIESÄRSKOLA?
Vi välkomnar dig att göra studiebesök och praktik
hos oss på Höghammargymnasiet i Bollnäs. Följ
med ett program, träffa elever och lärare, testa ett
träningspass med Idrottsgymnasiet. Ja, du får till
och med testa att bo här!

Lärarna är jättebra!
Alla är snälla här och
jag känner mig trygg!
BLAISE

Programmet för
Hotell, restaurang och bageri

LIVET EFTER SKOLAN
Vi jobbar både lokalt och nationellt med strävan
efter att varje elev har en ordnad livssituation med
arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning.

PLANERA ETT STUDIEBESÖK
Vill du hälsa på oss kan du boka studiebesök och en
längre praktik med boende, kontakta oss!
STUDIEBESÖK OCH PRAKTIK
Carina Hådell
carina.hadell@hufb.se
010-454 11 44

IDROTTSGYMNASIET
Anders Olsson
anders.olsson@hufb.se
010-454 11 52

HÖGHAMMARGYMNASIETS PROGRAM
Administration, handel och varuhantering
Estetiska verksamheter
Hantverk och produktion
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Skog, mark och djur
Individuella programmet

Vi ses på
facebook!

LÄS MER OM DINA MÖJLIGHETER
www.hoghammar.se

INFÖR VALET 2018

Kraftfulla satsningar ska få fler att rösta
Inför valet 2018 kommer Riksförbundet FUB
göra olika kraftfulla satsningar för att sprida
kunskap om prioriterade områden och för
att öka valdeltagandet inom FUBs målgrupp.
Satsningarna görs bland annat i sociala medier
under några kampanjveckor, genom film,
närvaro under Almedalsveckan, och inte minst,
ett läger för unga och unga vuxna i augusti.

U

nder januari körde FUB igång kampanjveckan med
tema skola och utbildning. Under veckan belystes olika
frågor inom utbildningsområdet, som är viktiga för
FUB och hur vi arbetar med att förändra dessa. Frågorna var:
 enbart 1 procent av elever i gymnasiesärskolan samläser
med gymnasieskolan.
 enbart 6,6 procent av vuxna som gått i särskolan studerar
vidare i vuxen ålder.
 personer som gått i särskolan har ett lägre valdeltagande.
 många elever i särskolan inte kan använda digitala tjänster, som t.ex. en dator, eftersom de inte är kognitivt anpassade.
 många elever i grund- och gymnasiesärskolan får använda
läromedel som egentligen är till för yngre barn.

fortgår även under 2018. I februari och mars släpper vi tio
animerade filmer som alla bygger på autentiska citat från
deltagare under FUBs LSS-dagarna under 2017.
Håll koll på www.fub.se, www.facebook.com/riksforbundet.
fub, www.twitter.com/fub_se eller www.youtube.com/fubtv
och dela gärna!

Skolval 2018

I samband med kampanjveckan hade även FUB en debattartikel i Lärarnas tidning om samläsning i gymnasiet, en
skrivelse till den pågående Komvuxutredningen, ett remis�svar på förslaget om ny läroplan till förskola, samt gjorde ett
uttalande angående arbetsmiljön i särskolan.

Riksförbundet FUB har fått 221 000 kronor från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att göra en
film för att stärka elever i grund- och gymnasiesärskolan om
demokratin och att rösta. Filmen kommer spelas in tillsammans med elever på en gymnasiesärskola under mars. Den
kommer släppas i mitten av april.
Lärare, pedagoger, fritidsledare och andra vuxna ska kunna
använda filmen i samband med Skolval. Målsättningen är att
filmen ska spridas över hela landet och nå ut till högstadiesärskolor och gymnasiesärskolor.
Vill du anmäla din skola till Skolval 2018? Både elever och
lärare kan göra det här: www.skolval2018.se

Tema hälsa och vård

Almedalen

Under februari kommer FUB lyfta hälsa och vård. Under
veckan kommer vi bland annat belysa den ojämlika vård som
personer i FUBs målgrupp möter. Ett exempel vi kommer lyfta
är att kvinnor med utvecklingsstörning som diagnostiseras
med bröstcancer löper 70 procent högre risk att dö i bröstcancer, jämfört med andra bröstcancerpatienter. Ett annat
exempel som kommer belysas är att personer med utvecklingsstörning har en ökad sårbarhet för hörselnedsättningar,
men trots detta erbjuds inte kontinuerliga hörselundersökningar för gruppen.

FUB kommer anordna fyra seminarier under Almedalens politikervecka i juli. Två av dem kommer belysa LSS, ett kommer
behandla ämnet hälsa och vård och ett kommer handla om
skola och utbildning. Mer information om dessa kommer
längre fram i vår.

Fler kampanjveckor
Det kommer bli minst två kampanjveckor till – en om arbete
och ekonomi i mitten av mars och en om LSS i början av april.

Filmer under parollen STÄRK LSS – STÄRK OSS
FUB har kontinuerligt fokus på LSS-frågor. Hela 2017 arbetade
FUB under parollen ”STÄRK LSS – STÄRK OSS”. Det arbetet

14 · UNIK

Valläger för ungdomar och unga vuxna
Under en helg i augusti kommer Riksförbundet FUB arrangera ett valläger för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 18-30
år. Vi kommer ladda upp inför valet 2018 med målsättning
att flera unga personer i FUBs målgrupp ska rösta. Under
vallägret kommer vi lära oss mer om demokratiska processer och få chansen att träffa och påverka olika politiker och
beslutsfattare. Mer information om vallägret kommer i nästa
nummer av Unik.
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN, OCH VICTORIA SJÖSTRÖM,
KOMMUNIKATÖR, RIKSFÖRBUNDET FUB
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Our Normal – En digital mötesplats
Tidningen Unik ställde några frågor till Jenny Lindström Beijar, som startat en en webbplats,

Jenny, Hillevi, Vanja och John Beijar har startat en tjänst för nya familjekontakter.
16 · UNIK
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som öppnar dörrar till nya familjekontakter
där familjer med barn med funktionsvariationer kan komma i kontakt med varandra.
Hur startade webbplatsen?
– Idén grundade sig i upplevelsen som
vi som familj själva hade när vi blev föräldrar till vår äldsta dotter Vanja, som
föddes med Downs syndrom. När vi fick
beskedet om hennes diagnos kände vi
oss först ganska ensamma i vår situation. Vi kände inte några andra familjer
med barn med funktionsvariationer i
vår närhet. Men ganska snart kände vi
också en stor nyfikenhet. En tanke och
förhoppning väcktes om att vi skulle
lära känna andra familjer och få nya
kontakter.

Vilka är det som arbetar med den
här tjänsten?
– Vi som startat och driver Our Normal är en föräldraledd ideell förening
(Föreningen Familjevänner) som såg
behovet av bättre digitala tjänster för
familjer som våra egna. Vi har själva
barn med olika funktionsvariationer
och reagerade på att kontakter ofta
blir uppsplittrat till diagnosspecifika
grupper idag – när vi egentligen har en
hel del gemensamt där vi skulle kunna
stötta varandra.
– Vi vidareutvecklar nu tjänsten med
medel av bland annat Arvsfonden, och
samarbetar även med bland annat FUB
Göteborg som är med i vår referensgrupp. Det operativa teamet har därför
precis stärkts med en utvecklare och en
kommunikatör utöver projektledning
för arbetet.

Varför har ni startat tjänsten?
– Vi tror att breda sociala nätverk är av
stor betydelse för alla idag, och kanske
särskilt för såväl föräldrar som barn
och syskon i familjer med erfarenhet
av en funktionsvariation. Det vill
vi vända till en styrka – där man ska
kunna känna att man just genom sina
specifika erfarenheter har möjligheter
att bygga nätverk och kontakter – som
andra familjer inte har! Vi vill att Our
Normal ska vara ett stöttande nätverk
där familjer enkelt ska kunna hitta
andra i samma stad, ställa en fråga till

Jenny Beijar med dottern Vanja. Jenny är aktiv i FUB Göteborg och har även arrangerat
Rocka-Sockorna-festivalen i Göteborg.

någon med liknande erfarenheter, hitta
till någons öppna familjeblogg om man
har en sådan eller ta kontakt inför en
resa till exempel!

Vem kan använda den här tjänsten?
– Tjänsten är öppen för alla familjer
med barn med funktionsvariationer.
Ibland är behoven lika, ibland helt
olika. Our Normal’s ambition är att
sänka trösklarna och avdramatisera
det första steget till att ta kontakt helt
enkelt. På vår sida går det också att läsa
intervjuer med familjer och lite mer
vardagsnära reportage än det som annars oftast når ut i andra medier.

Hur många når ni ut till idag?
– Över 300 har redan visat intresse för
tjänsten och över 130 familjer från mer
eller mindre hela Sverige finns idag
med och söker nya kontakter! Och de
vill givetvis att vi ska bli ännu fler som
finns där för att stötta varandra, så det
vore kul om även fler av Uniks läsare
hittar till oss och kommer med!

stor vikt för att känna gemenskap och
få nya kontakter för såväl föräldrar som
syskon och barn.

Varför är det viktigt att hitta nya
digitala kontaktvägar?   

Fakta Our Normal
Lanserades: 2017
Drivs av: Den ideella Föreningen Familjevänner
Antal familjer med på plattformen idag: 130
Webbplats: www.ournormal.org
Facebook: ournormal.org
Instagram: ournormal_org

Vår tjänst är helt samtyckesbaserad och
det är en viktig grund – att det är upp
till varje familj att bestämma hur man
vill presentera sig, och att kontakter
initialt tas mellan familjer en-och-en.
Vi tror på att fler digitala arenor specifikt anpassade för oss som familjer är av

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: SVEN ANDERSSON (PHOTOBYSVEN)
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Parasportgalan 2018
– Årets prestation gick till

Lovisa Danielsson,
FUB Östersund.

Priset ”Årets prestation inom Special Olympics” gick i
år till skidåkerskan Lovisa Danielsson.
– Det känns jätteroligt! Ett minne för livet, sa Lovisa
Danielsson när hon fick priset på Parasportgalan i januari i år.
Förra året vann hon OS-guld i längd, 1 kilometer i fri stil, i
Special Olympics i Österrike. Även Felix Nilsson tog ett OS-guld i
längd under Special Olympics-tävlingarna förra året.
Priset ”Årets prestation” delades ut på Svenska Parasport
galan i Stockholm i januari i år.
Läs mer om Lovisa Danielsson
på sidan 4-5 i Unik Lättläst.

A N N ON S

Humana stolt
huvudsponsor
till Specialvarvet
Specialvarvet är tävlingen
för löpsugna i alla åldrar,
med funktionsnedsättning.
Den 18 maj går startskottet
i Slottsskogen, Göteborg.
Läs mer på www.humana.
se/evenemang
Ett tryggt val av
personlig assistans

Specialvarvet_190x120mm_180208.indd
1
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Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet
för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF,
Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund,
samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk
neuropediatrisk förening

Foto: Funkisbyrån

Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018, Clarion Hotell Stockholm
En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare
Ur programmet

Det goda mötet
Emmanuel Ezra, överläkare och uppskattad
föreläsare avmystifierar det goda mötet.
Emmanuels stora intresse är det goda mötet
och hur vi skapar förutsättningar för ett sådant. Lär dig mer om hur du skapar möten
som präglas av lyhördhet och förståelse.
Du får väl säga som det är
Anhöriga syskon, föräldrar, morföräldrar
släktingar och vänner samtalar med psykolog
Christina Renlund som alla tillsammans
skrivit boken Du får väl säga som det är.
När kroppen gråter – om kroppens och
själens smärta och läkning
Rolf och Kristina Nordemar. Rolf, smärtläkare och docent i reumatologi och Kristina,
arbetsterapeut och musikterapeut, har mött
smärtpatienter i över 40 år. Tillsammans
leder de kurser i smärtbehandling med fokus
på helhetssyn och teamarbete för patienter
med långvarig smärta. Tillsammans har de
skrivit boken När kroppen gråter.

Konferensen belyser olika problemställningar,
ökar kunskapen och förståelsen för personer
med flerfunktionsnedsättning. Konferensen
ger möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se
de möjligheter som finns för personer med
flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva
ett gott liv.

Anmälan

Anmäl senast 2018-03-20.
Early bird senast 2018-02-11

Priser

Förmånliga priser för tidig anmälan/Early
bird. Se priser på webbsidan.

Information

Information om föreläsningar, seminarier,
konferensprogram och praktiskt information
finns på

www.anhoriga.se/konferenser
UNIK · 19
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Projektsamarbetet mellan
FUB Göteborg och Dramakällan går i mål
FUB Göteborg avslutade vid årsskiftet ett mycket lyckat samarbete med projekt Dramakällan. Projektet har
under projekttiden samlat in erfarenheter från arbete med drama och teater för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, producerat ett metodmaterial och marknadsfört det. Projektet drevs med medel från
allmänna arvsfonden och av studieförbundet Sensus västra Sverige.
Efter tre års arbete finns nu hela materialet på hemsidan www.dramakällan.se.

D

e tre projektmedarbetarna Maja
Uddenberg, Malin Martinsson
och Anna Olofsson berättade att
det varit tre intensiva och roliga år och
att FUB Göteborg har varit en jättebra
samarbetspartner, vilket såklart gör oss
glada att höra.
Jag träffade Malin våren 2017 på
evenemanget Rocka Sockorna, där vi
kunde hjälpa Dramakällan att få en
plats att presentera sitt material på ett
informations- och bokbord.
– På Dramakällans hemsida finns
möjlighet att ladda ner en e-bok som
heter Bergakungarna. Det är en lättläst
faktabok om drama och teater, om
vad det är och hur du kan göra, säger
Malin. Maja Uddenberg som har varit
FUB-medlem länge har varit med och
skrivit boken, fortsätter hon.
Malin berättar också att det finns en
film, Janinas Studio, att titta på från
hemsidan. Filmen är en anpassad och
underhållande utbildningsfilm om
drama och teater. Martin Engberg,
Kulturlabbet, John Pekkari från Improverket och frilansande Maja Uddenberg
gör huvudrollerna.
– Hälften av filmarbetarna var
LSS-anslutna och den andra hälften
var frilansande och etablerade filmarbetare från Göteborg, berättar Malin.
Det blev spännande möten, och Karriärkraft Film&Media som är en daglig
verksamhet producerade den.
På hemsidan kan dessutom personal,
pedagoger, ledare med flera beställa en
handledningsbok, och verksamheter
kan hitta kontaktuppgifter till ledare
och funktionsblandade team som kan
hålla workshops utifrån Dramakällans
material.
Flera medlemmar i FUB Göteborg
har varit inblandade i projektet som
referenspersoner och kursdeltagare
och tycker att det varit berikande och
tycker att det är bra att det äntligen
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Maja Uddenberg, Malin Martinsson, Anna Olofsson. Foto: Anders Nikander.

finns ett sådant material att tillgå för
de som arbetar inom drama och teater
med vår målgrupp. FUB Göteborg och
Dramakällan har vid ett flertal tillfällen delat plats på olika evenemang, till
exempel senast på mässan Mötesplats
Funktionshinder och i slutet av sommaren på Hisingens Funktionshinderdag
för att nämna några av samarbetena.
Det har fungerat fantastiskt fint och
vi har blivit inspirerade att fortsätta
med liknande samarbeten med andra
aktörer.
Maja Uddenberg skriver om drama och
teaterarbete i förordet till Bergakungarna att

”Det finns olika historier,
olika pjäser
olika stilar
och olika kurser.
Du kan tänka på olika håll.”

Maja Uddenberg och Anne Leffler
(Ordförande FUB Göteborg) på
Funktionshinderdagen i Flunsåsparken,
Hisingen. Foto: Malin Martinsson.

Dessa tänkvärda ord från Maja får
sammanfatta Dramakällans fina arbete
under tre år.
TEXT ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG
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Poolparty med FUB Göteborg!
För åttonde året i rad anordnade FUB Göteborg vårt populära
poolparty. Vi hyrde hela Åbybadets äventyrsbad och var 60 förväntansfulla badare i alla åldrar. Det var skönt att för den frusne få
värma sig i någon av de två bubbelpoolerna. För de äventyrslystna
var det ett riktigt eldorado med flera vattenrutschkanor, en blå,
en grön och en röd, allt efter vilken utmaning man sökte. För de
allra minsta fanns Djungellagunen, där kan man sitta och mysa i
varmt och härligt 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. När vi badat smakade fikat
riktigt bra och det gick åt många liter vatten, saft och kaffe och ett
antal frukter, morötter, gurkstavar, bullar 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

Kajsa Karlsson gillar att bada.

Traditionsenlig
modevisning med
FUB Härnösand

ANNO NS

Fira Internationella Downs Syndromoch Världsautismdagen med oss 17/3!
Läs mer på vår hemsida och facebook där
mer information kommer inom kort.

- I den här skolan är alla någon!
Några av FUB-modellerna

För sextonde året i rad genomförde Härnösands FUB sin
modevisning i Teaterns foajé. Biljetterna sålde slut på ett
par veckor och många medlemmar längtade efter att beträda röda mattan – under publikens jubel! Några firmor
hade lagts ner och nya hade tillkommit. Två nya modeller
kunde vi presentera i år och det syntes inga premiärnerver
när de gick ut på catwalken. Succé även i år!
TEXT: INGA-LILL MORELL      

Tel. 018-50 50 70 • Levertinsgatan 31 B, 754 30 Uppsala
E-post: info@labanskolan.se • www.labanskolan.se

FOTO: STEFAN MORELL
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Fortsatt engagemang
i Rwanda

FUB Jönköping lämnar över stafettpinnen till FUB Östersund, som tar över samarbetet med FUBs
systerorganisation Tubakunde, i Rwanda. Samarbetet började redan 2010 och nedan berättar Lennart
Tehage tillsammans med Mattias Melin, FUB Jönköping, om det många årens samarbete.

Delar av Tubakundes styrelse tillsammans med Gunvor Moqvist och Sven-Arne Persson, FUB
Östersund, Mattias Melin och Lennart Tehage, samt Salomon Niwenshuti.

Shemza med Salomon. Vilken utstrålning!
Vilken energi!

som tar över stafettpinnen. Vi började
vårt samarbete redan 2010 och under
de sju år som gått har Tubakunde tack
vare vår insats kunnat utbilda barnens
föräldrar om konsekvenserna av att
ha ett barn med utvecklingsstörning.
Tubakunde har också anordnat föreläsningar och informationsmöten för
lokala politiker runtom i Rwanda och
haft undervisning för lärarna i metodiken ”special education.”

Introducerade FUB Östersund

Lärare och föreståndare Agnes (i mitten) för ett
av Tubakundes centers, tillsammans med en
sjukgymnast.

V

id årsskiftet avslutade FUB
Jönköping sitt samarbete med
Tubakunde, vår systerorganisation i Rwanda. Men till vår glädje fortsätter arbetet i Rwanda via FUB Östersund
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Den 7–14 januari besökte Mattias Melin
och jag Rwanda. Med oss på resan var
Gunvor Moqvist och Sven-Arne Persson
från FUB Östersund, som introducerades i det nya projektet som sträcker sig
över åren 2018–2021.
Vi besökte gemensamt tre center
och våra vänner från Östersund kunde
konstatera att situationen liknar den
i Bolivia och Nicaragua, där barn och
ungdomar med utvecklingsstörning
inte heller blir sedda eller räknas som
individer med speciella behov, och där
skolornas lärare och andra anställda

Från en svensk flicka till en annan i Rwanda.

FUB I VÄRLDEN
jerna. De kan exempelvis inte betala
terminsavgiften för barnets skolgång
och tvingas leva i jordhus, utan vatten
eller el och på cirka 1 USD om dagen (8
kronor). Det är vår förhoppning att vi
ska kunna hålla kontakten med barnoch ungdomssektionen via Skype och
via mail, liksom med ansvariga inom
Tubakunde.
TEXT: LENNART TEHAGE OCH MATTIAS MELIN, FUB
JÖNKÖPING OCH INRE RINGEN, JÖNKÖPING.
FOTO: LENNART TEHAGE
LÄS MER OM DE OLIKA AKTIVITETERNA SOM
SYSTERORGANISATIONEN TUBAKUNDE KUNNAT
GENOMFÖRA TACK VARE DET MÅNGÅRIGA
ENGAGEMANGET FRÅN FUB JÖNKÖPING, PÅ
FÖRENINGENS FACEBOOKSIDA: WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/214903058570/

Lennart Tehage, Gunvor Moqvist, Sven-Arne Persson och Mattias Melin.

arbetar som volontärer; det vill säga att
de inte får någon lön.

Ny president vill driva föreningens frågor
Vid Tubakundes årsmöte i slutet av
januari valdes en ny president som är

starkt beslutsam att driva föreningens
frågor och krav mot såväl lokala politiker som mot regeringen och departementen.
Det är med viss sorg vi nu lämnar
över projektet då vi vet att behoven fortfarande är stora bland de fattiga famil-
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Därför behövs FUBs länsförbund

DEBATT

Jag har hört från FUB-medlemmar att man ifrågasätter om vi behöver länsförbunden. Det kanske
räcker med alla lokalföreningar!? Min uppfattning är glasklar. Om FUB ska kunna påverka de
politiska beslut som fattas behöver vi ha starka organisationer på alla tre nivåerna,
skriver Elaine Johansson, ordförande i FUB Västra Götaland.

F

UB-rörelsen byggdes från början
upp strukturellt i likhet med de
politiska organisationerna, det
vill säga:
 Ett riksförbund som har i uppdrag
att arbeta gentemot Regeringen,
Riksdagen, Departementen, Socialstyrelsen med flera. Riksförbundet
ska också stödja länsförbund och
lokalföreningar.
 Länsförbunden som har i uppdrag
att arbeta gentemot landstingen/regionerna. Länsförbunden ska också
stödja lokalföreningarna.
 Lokalföreningar som har i uppdrag
att arbeta gentemot kommunerna.
Lokalföreningarna ska också kunna
ge stöd till enskilda medlemmar.
Vid valen som äger rum vart 4:e år i
Sverige röstar vi också på alla tre
nivåerna och så länge vi har detta system behöver FUB följa efter.
På samma sätt är det med lagstiftningen. Riksdagen fattar beslut om
lagar och sedan ansvarar stat, landsting/region och kommun för olika områden. Vi har en rad lagar som de olika
nivåerna arbetar efter.

Starka organisationer behövs
Om FUB ska kunna påverka de politiska
beslut som fattas behöver vi ha starka
organisationer på alla tre nivåerna.

Jag vill ge ett exempel från Västra
Götalandsregionen där jag är aktiv. FUB
Västra Götaland har för närvarande
30 lokalföreningar med drygt 4 100
enskilda medlemmar och detta ska
jämföras med att vi har 49 kommuner.
Vår vision är naturligtvis att kunna
nå målet om en lokalförening i varje
kommun. FUB har medlemmar i alla
kommuner men det betyder att ett
antal lokalföreningar jobbar över mer
än en kommun. Det är naturligtvis ett
slitsamt jobb att ideellt bevaka alla
kommunala frågor samtidigt som vi
har svårt att rekrytera ledamöter till
styrelserna. Detta är en svårighet som
vi delar med övriga Sverige.

Påverka politiker och
tjänstemän
Vi i FUB Västra Götaland arbetar på
två plan dels att ge stöd till lokalföreningarna och dels att påverka politiker
och tjänstemän i regionen det vill
säga intressepolitiskt arbete. Stödet
till lokalföreningarna sker genom att
vi kontinuerligt skickar mejl, nyhetsbrev och bjuder in till konferenser och
seminarier. Arbetet med att påverka
politiker och tjänstemän sker via brev
och möten av olika slag. Läns-Klippan
bjuder med viss regelbundenhet in
politiker till sina träffar. Tyvärr har
det hittills varit alltför få politiker som
kommit, men jag vet att de ändå inte
ger upp.

Västra Götalandsregionen ansvarar
för en rad frågor som vi i FUB Västra
Götaland har i uppdrag att bevaka
exempelvis
 Hälso- och sjukvård
 Habilitering och Rehabilitering
 Hjälpmedel
 Trafikfrågor
 Kulturfrågor
Råd och stöd §9:1 i LSS-lagen
FoU, Forskning och utveckling
Så länge som Sverige har den politiska
strukturen med tre nivåer – stat,
landsting/region och kommun behöver
FUB-rörelsen följa den för att kunna
påverka politiska beslut och förbättra
livet för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

ELAINE JOHANSSON
ORDFÖRANDE I FUB VÄSTRA GÖTALAND

Bidrag att söka till fritidsverksamhet i Örebro Län
Bruno Nilssons stiftelse för
utvecklingsstörda i Örebro län delar
årligen ut bidrag till fritidsverksamhet
för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning bosatta inom
Örebro län.
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Ansökan om bidrag för innevarande
år skall vara stiftelsen tillhanda senast
den 30 april 2018.
I ansökan skall lämnas fullständiga uppgifter om sökande och hur sökt bidrag
skall användas.

Ansökan skickas till Bruno Nilssons
Stiftelse, c/o Örebro Länsförbund FUB,
Mellringevägen 120B, 703 53 Örebro
Se även www.fub.se/lan/fub-orebro-lan
Här finns ansökningsblankett att hämta.

AN N ON S

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN
OCH STÖDJER FUB !

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.

VAR MED OCH STÖD FUB SOM FÖRETAG GENOM ATT
GÅ MED I 1956 KLUBBEN.
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

FUB-NYTT

Bli medlemsrådgivare
och rättsombud – gå en
grundutbildning i höst!
Medlemmar i FUB behöver fler medlemsrådgivare och rättsombud!
Vill du bli en av dessa?
Riksförbundet FUB kommer att ha en 3-dagars grundutbildning för nya
medlemsrådgivare och rättsombud i höst.
Tillfälle 1 och 2 sker den 13-14 oktober
Tillfälle 3 sker den 9 november
Fortbildning för medlemsrådgivare och rättsombud som är
obligatorisk för alla sker den 10-11 november.
För att se en liten film om hur några medlemsrådgivare och rättsombud
hjälper våra medlemmar kan du gå in på nedanstående länkar:
www.fub.se/RO
www.fub.se/MR
Du måste kunna vara med på alla utbildningsdagar!
Inga förkunskaper krävs
Nina Alander
Förbundsjurist
Riksförbundet FUB
nina.alander@fub.se
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Behöver du stöd för att
komma ut i arbetslivet?
Via Misa kan du få daglig verksamhet
på en arbetsplats.

Göran ”För att
orka jobba behöver
man en bra fritid”

Välkomna på årets stämmor!
Inre Ringens riksstämma 24–26 maj
FUBs förbundsstämma 25–27 maj
Clarion Hotel Stockholm,
Ringvägen 98, tunnelbana Skanstull
Forum FUB handlar i år om skola och LSS.
Information om stämmorna har skickats till alla länsförbund,
lokalföreningar och Inre Ringen sektioner.
Mer information finns på vår webbplats:
www.fub.se

Stöd FUB genom att näthandla via
Sponsorhuset!
Nu kan du stötta Riksförbundet
FUB varje gång du ska boka hotell eller
handla på nätet. Det enda du behöver
göra är att gå till butiken via vår sida på
Sponsorhuset, vi har över 600 kända
nätbutiker samlade där.
Varje köp från dessa ger riktiga pengar tillbaka som du och vår kära förening får dela på! Inget blir dyrare för dig som handlar!
Exempel på butiker: Hotels.com, Bokus, CDON, Ellos, Svenska Spel,
Byggmax, Lyko, InkClub, LensWay, Ellos, Mr Jet.
Bli enkelt gratis medlem via denna länk: (där hittar du även en
kort film som visar hur det fungerar) https://www.sponsorhuset.se/rffub/
bli-medlem.
Ett tips: Har du Chrome, Safari eller Firefox som webbläsare?
Då kan du enkelt lägga till Sponsorhusets tilläggsprogram Handla
Smart, som gör att allt går automatiskt. Du hittar Handla Smart här:
https://www.sponsorhuset.se/rffub/hs.
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Syster Hulda Englunds
Stiftelse Ekeliden

kan

illva

t

ron

Fond att söka för utvecklingsstörda, gäller barn och vuxna samt
föreningar vars medlemmar är utvecklingsstörda.
Bidrag skall ges enligt Stiftelsens stadgar till vård och omsorg för
utvecklingsstörda.
Bidrag ges ej till sådant ändamål som stat och kommun skall bekosta.
Ansökningstiden går ut den 3 april 2018 .
Utdelning av beviljade bidrag sker under juni månad.
För närmare information och ansökningsblanketter
gå in på vår hemsida:
www.stiftelsenekeliden.se

www.misa.se
26 · UNIK

info@misa.se

08-580 813 40

Kontaktperson
Kerstin Olsson
Tel: 0708-353660
Kerstin.a.olsson@gmail.com
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Final på Cirkus, Stockholm – 23 april kl.18.30–21.15
Tävlande artister från:
Botkyrka, Haninge, Halmstad, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Sundbyberg, Stockholm
Solna, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Värmdö

Biljetter – www.cirkus.se eller 08-660 10 20
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Ge fler elever
chans till samläsning
– debattinlägg av tre förbund

L

åt fler i gymnasiesärskolan samläsa med elever på gymnasiet, skriver FUB tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- och Aspergerförbundet i en debattartikel nyligen.
Elever i gymnasiesärskolan ska ha samma chans som
andra gymnasieelever att lära sig och utvecklas så långt som
möjligt. Det får de inte idag. Samläsning är ett sätt att öka
utvecklingsmöjligheterna som måste erbjudas fler.

Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med
gymnasiet
Samtliga elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en
likvärdig utbildning som främjar utveckling och lärande. Utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge dem
stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. För
vissa elever i gymnasiesärskolan är så kallad samläsning det
bästa sättet för att utvecklas och lära sig. Då läser elever från
gymnasiesärskolan tillsammans med elever från gymnasieskolan.
I regleringsbrevet för 2017 gav Utbildningsdepartementet
Skolverket i uppdrag att kartlägga undervisningen i samtliga
gymnasiesärskolor som erbjuder samläsning med gymnasieskolan. Drygt ett år senare släpptes rapporten ”I mötet mellan
gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Där konstateras
att samläsning kan innebära att elever i gymnasiesärskolan
får pedagogiska och sociala utmaningar som de inte möter i
gymnasiesärskolan, och som i förlängningen förbereder dem
bättre för ett arbete efter utbildningen. Samläsningen är även
utvecklande för eleverna i gymnasieskolan.
Men samma rapport visar att enbart fyra av tio gymnasiesärskolor erbjuder samläsning. Den når mindre än 1 procent
av eleverna i gymnasiesärskolan enligt Skolverkets statistik
från 2016.

är införstådda i sina rättigheter, samt är kapabla att kräva det
de har rätt till.
Vår ståndpunkt är att dessa krav inte är rimliga, det strider
mot den likvärdiga skolan. Alla elever behöver få möta pedagogiska och sociala utmaningar som förbereder dem för de
utmaningar som väntar efter skoltiden.
Skolverket föreslår att samläsning i gymnasiet ska regleras
i skollagen och att lärare och rektorer bör informeras om
möjligheterna. Förslagen är bra – men långt ifrån tillräckliga.
Det behövs ordentliga satsningar för att fler än en procent av
eleverna i gymnasiesärskolan ska få chansen att samläsa.
Samläsning är inte lösningen på alla skolans utmaningar,
men är ett steg i rätt riktning för de elever som kan och vill.
Att så många elever inte får chans att utvecklas till sin fulla
potential är inte värdigt den svenska skolan 2018. Vi vill att
Utbildningsdepartementet tar fortsatt ansvar för denna viktiga fråga genom att:
• Reglera samläsning i gymnasiet genom skollagen.
• Ansvara för att strukturella hinder för samläsning undanröjs.
• Genomföra informations- och utbildningssatsningar för
lärare och rektorer om samläsning.
• Ge lärare verktyg för att undervisa i olika kursplaner
parallellt.
• Ge elever och anhöriga information om rättigheter och
möjligheter under skolgången.
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE RIKSFÖRBUNDET FUB
ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN RIKSFÖRBUNDET FUB
ANNE LÖNNERMARK, FÖRBUNDSORDFÖRANDE AUTISM- OCH
ASPERGERFÖRBUNDET
VERONICA MAGNUSSON HALLBERG, ORDFÖRANDE SVENSKA
DOWNFÖRENINGEN

Ökad segregering
Ett betydande hinder är att gymnasieskolorna ofta ligger
långt ifrån varandra rent geografiskt. Det sker en ökad segregering idag till följd av att många gymnasiesärskolor flyttas
längre bort från gymnasieskolorna.
Ett annat betydande hinder är det faktum att flera lärare
och rektorer inte vet vad som gäller vid samläsning. Flera
lärare saknar även kompetens i att undervisa från två kursplaner parallellt. Felet ligger inte hos dem, utan är ett symtom
på bristfällig information och otydliga regelverk.
Flera lärare vittnar i Skolverkets rapport om att de aldrig ens träffat en elev från gymnasiesärskolan. Okunskapen
och osäkerheten bidrar till att många avstår från att erbjuda
samläsning, vilket i första hand drabbar eleverna. I förlängningen ställer det höga krav på att elever och anhöriga själva
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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 dagar,
v 11 och 12, för
dig som vill söka
till vår 3-åriga linje.

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

Fakta om samläsning (integrerad undervisning)
– Skolverket fick i uppdrag att kartlägga samtliga gymnasiesärskolor
som bedriver undervisning integrerad med gymnasieskolan. Skolverket
har valt att kalla ”integrerad undervisning” för ”samläsning”.
Samläsning kan ske genom att:
• Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan undervisas till
sammans i kurser utifrån gymnasieskolans ämnesplan
• Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan undervisas
tillsammans men följer olika ämnesplaner.
• Skolverkets rapport visar att fyra av tio (93 av 240) gymnasiesärskolor
har samläsning i någon form med gymnasieskolan.
• Skolverkets statistisk från hösten 2016 visar att mindre än 1 procent
av alla elever i gymnasiesärskolan samläser.
• 16 procent av gymnasiesärskolorna (37 av 231) tar emot elever från
gymnasieskolan, totalt 152 elever.
• I 7 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om inte
grerade elever. Där framgår att elever i grundsärskolan kan få sin
utbildning i grundskolan. Men liknande bestämmelser finns inte för
gymnasiesärskolan. Det hindrar dock inte elever i gymnasiesärskolan
att samläsa med gymnasieskolan.

Skolverket menar att tre faktorer är bidragande till goda
förutsättningar för samläsning:
• en fysisk och organisatorisk närhet mellan gymnasiesärskolan och
gymnasieskolan.
• att skolan byggt en organisation för samläsning.
• samläsning i gymnasiesärskolans yrkesämnen
TEXT: ZARHA MELANDER, OMBUDSMAN FUB

Källor:
Skolverket: ”I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola
(2017)”
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/
gymnasiesarskola/samlasning-mellan-gymnasiesarskola-ochgymnasieskola-1.264096
Skolverket:” Skolverkets lägesbedömning 2017”
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3786
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN FUB

Bristande tillgång till läromedel för
elever med funktionsnedsättning
Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den
tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar
en översyn som nyligen överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Fredrik Malmberg, generaldirektör
på SPSM.
Brist på utbud, kunskap och skolornas ekonomiska prioriteringar är de
främsta orsakerna.
– Läromedel och kurslitteratur ska vara tillgängligt för alla, det är
en demokratifråga att alla ska kunna studera på lika villkor. Här har vi

myndigheter en viktig roll att fylla, genom att sprida kunskap, producera läromedel och kurslitteratur samt erbjuda ett nationellt stöd, säger
Magnus Larsson, generaldirektör vid MTM.
Vi föreslår därför att myndigheterna får ett gemensamt ansvar för att
samla in och sprida kunskap samt ta fram riktlinjer och standarder för tillgängliga läromedel och tillgänglig kurslitteratur för att stötta aktörer som
läromedelsproducenter och skolhuvudmän i deras arbete. Översynen
ger även underlag som visar hur både MTM och SPSM kan vidareutveckla
sitt arbete med att skapa förutsättning för utbildning på lika villkor för
personer med funktionsnedsättning.
– Nu har vi lyssnat in hur tillgången på tillgängliga läromedel ser ut.
Att det finns läromedel som passar elevers olika behov är en viktig del i
att skapa en tillgänglig lärmiljö, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör
på SPSM.
www.spsm.se
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Ett möte på Inre Ringen Sveriges (före detta Riks-Klippans) ordförandekonferens i höstas.

Hur gör vi för att fler ska förstå?
– Kognitiv tillgänglighet på möten i FUB!

D

et här är del tre i en artikelserie om hur vi gör
verksamhet tillgänglig för FUBs medlemmar med
utvecklingsstörning. Tillgänglighet för den som
har svårare att förstå och kommunicera kallar vi kognitiv
och kommunikativ tillgänglighet. De första två artiklarna
handlade om att prata enkelt (Unik nummer 5, 2017) och
att göra tillgängliga inbjudningar (Unik nummer 6, 2017).
Möten är viktiga i FUB och Inre Ringen. Där får vi veta
varandras erfarenheter och bestämmer vad vi ska göra.
Hur gör vi då under själva mötet för att så många som
möjligt ska förstå så mycket som möjligt?
 Ha gott om tid.
 Den som leder mötet håller reda på vilken punkt det är
och pratar lugnt och enkelt.
 Alla som talar gör det lugnt och enkelt, en i taget.
 Håll tiderna. Ha tillräcklig tid för varje punkt för att
undvika stress.
 Se till att alla får chans att prata, även den som är
långsam.
 Använd bildstöd, exempelvis pictobilder vid punkterna
på dagordningen och foton på det eller dem ni pratar
om.
 Ta pauser med jämna mellanrum.
 Läs upp vad som står på storskärmen; alla kan inte läsa
eller hinner kanske inte läsa.
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 Om det är ett beslutande möte, till exempel styrelsemöte
eller årsmöte:
• Den som leder mötet upprepar vad som har bestämts så
alla hänger med.
• Ta tydliga beslut. Vad ska göras? Vem ska göra det? När
ska det vara klart?
 Och till sist: Var hjälpsamma!
Det här var några tips. Men säkert har ni fler bra tips att dela
med er av! Hur gör ni för att fler ska förstå?
TEXT OCH FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM, KOMMUNIKATÖR FUB
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Dags att anmäla sig till årets Intradagar!
Kom och lyssna på
Majgull Axelsson

Morgan Alling

och många fler!
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LSS se ut?
LSS-utredningens huvudsekreterare
Anders Viklund presenterar
utredningens slutsatser.
Därefter diskussion om
LSS-lagstiftningens framtid med bland annat:
Ann-Helen
Dahlqvist,
Gävle.

Harald
Strand,
Tullinge.

Monica
Larsson,
Göteborg.

Barbro
Lewin,
Uppsala.

intradagar 1–2 oktober 2018
Förutom LSS tar årets
Intradagar upp en rad
ämnen:
• Bra exempel på
stödverksamheter.
Föreläsare:
Elisabeth Sandlund,
Forum Skill, Iren Åhlund,
Therese Follin,
Morgan Alling,
Majgull Axelsson,
Petra Björne,
Conny Bergqvist,
SvenOlof Dahlgren,
Enköpingsmodellen,
Tatja Hirvikoski, m fl.
Moderator: Elisabeth Langran.

• Vad innebär en
intellektuell
funktionsnedsättning?
• Att ha stödpersonal i
hemmet.
• Mobbing. Vad kan göras?
• Autism och psykiskla
problem.
• Bra stöd till äldre med
utvecklingsstörning.
• Utmanande beteende.
• Att använda sig av LSS
för att förbättra
kompetensen.
och mycket mer...

Göran
Stridsberg,
Kalmar.

Intradagar 1–2/10
Plats: Clarion Sign Hotell,
Östra Järnvägsgatan 35,
Norra Bantorget,
Stockholm.
Anmälan till
Riksförbundet FUB:
Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2018
Adress:
FUB
Box 1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41
Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 4 500 kr
Läs mer i foldern som kan
laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se

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

NOTIS

Martin Olauzon ska leda utredning om
funktionshinderspolitiken
I december fattade regeringen beslut om att genom
en utredning göra en översyn av styrningen inom
funktionshinderspolitiken. Utredare blir Martin Olauzon.

Utredare Martin Olauzon.

Ö

versynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av
ett stabilt och långsiktigt styroch uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken med utgångspunkt
i det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken.
Det nya nationella målet utgår från

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Personer med funktionsnedsättningars rättigheter och deltagande i
samhället är i slutändan en fråga om
mänskliga rättigheter. Alla ska kunna
ta del av och påverka samhället och
sina egna liv. För att utvecklingen ska
gå framåt behöver vi veta vilka åtgärder och vilken sorts styrning som har
bäst effekt, säger Åsa Regnér, ansvarig
minister för funktionshinderspolitiken.
Martin Olauzon har sedan tidigare
en lång erfarenhet av arbete med statliga utredningar och är i dag verksam
som särskild utredare i Mottagandeut-

redningen. Som utredare ska Olauzon
bland annat beskriva tillämpningen av
principen om universell utformning,
föreslå resultatmål, se över de statliga
myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och
föreslå hur långsiktig uppföljning av
målen bör utformas. Martin Olauzon är
engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande
för FUB - För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning i Jämtlands län.
Arbetet med utredningen startar i
februari 2018 och ska redovisas senast
den 31 januari 2019.
FOTO: MATS BÄCKELIN, REGERINGSKANSLIET
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Vi vet att alla kan
utvecklas och må bra!
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!

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00
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ALLA MEDL
FÖRMÅN FÖR

Vi hjälper dig om du behöver
överklaga ett LSS-ärende
Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen.
Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Telefon: 010-490 09 91
Hemsida: www.unikforsakring.se

FUB är en del av UNIK Försäkring.
Det innebär att du som medlem kan
teckna förmånliga försäkringar för
bil, villa, hem, fritidshus, husbil, husvagn, släpvagn, båt och olycksfall för
dig och dina familjemedlemmar.

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

KULTUR

Det kan inte vara du!
Vi gungades i skyddsnätet
när orden försvann.

Ökade kostnader.
Oroade politiker.
Måste spara. Minska.
Prioritera. Ta bort.

”Ett samhälle för alla”, sa du,
eller var det din partikamrat?

Men det kan inte vara du!

Leksaker och lekotek.
Musik och gymnastik.
Ståskal och sittskal.
Avlösning och assistenter.
Specialförskola och särskola.
Rullstol och färdtjänst.

Det var ju du som sa:
”Lika människovärde”
när kuvösen var hennes livmoder
och matningssonden hennes bröst
När hjärtläkaren med bortvänt huvud sa:
”Är det ett syndrom opererar vi inte”.
Då var det du och din partikamrat
som sa: ”Etik. Humanism!”
Och operationen räddade henne.

&

Skyddsnätat.
Räddade glädjen
hoppet och skrattet
Räddade våra liv.

Ett samhälle
för henne
för oss
för oss alla.
Så jag säker
Mycket säker
Det är inte du
som säger
”För dyr”.
”För dyrt”!
Det kan inte vara du!
Men kanske din partikamrat?
Karin Mossler,
mamma till Jenny med
Smith Lemli Opitz syndrom

Bokrecension

Gick obemärkt förbi
Författare: Ingrid Hedström. Förlag: Alfabeta.

”Gick obemärkt förbi” – Lättläst, engagerande och folkbildande

D

eckarförfattaren Ingrid Hedström, som har skrivit en rad
böcker om orten Villette, ger sig
nu i kast med en helt annan typ av bok
– en historisk samhällsskildring med
smärtsamt djup och starkt engagemang i samhälles svagaste grupp – ”de
obildbara idioterna” som på 1920-30talet började samlas in på olika institutioner, både privata och landstingsdrivna.
Författaren låter huvudpersonen,
komministern Gösta Lidelius, som är
fångad av idéerna från Sigtuna och
Manfred Björkquist, bli den person som
tyngd av flera småbarnsöden där visserligen begåvningssvaga men inte desto
mindre kärleksfullt vårdade i hemmen
nu tvingas till Hagagården i Hedemora
och där oroväckande snabbt dör.
Författaren lyckas väva in både
den rådande samhällsdebatten och
det spirande rasbiologiska tänkandet
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som finns i nästa alla politiska kretsar
denna tid. Citaten från den välkände
framtida ecklesiastikministern, Arthur
Engberg(s) är minst sagt skrämmande
när man läser dem idag.
Ingrid Hedström beskriver hemmiljöer hos småbrukarhemmen lika
träffsäkert som de stinkande salsmiljöer som möter de barn, som de med
förvåning och abrupt flyttas till när de
blivit skolmogna.
Gösta Lidelius för också en egen
kamp och romanen fångar bra in människans kamp för det idag självklara - att
få bli erkänd för den man är trots brister och olikheter från mängden.
Lättläst, engagerande och folkbildande ges läsaren en bra bild av det
Sverige som idag alltför få har kunskap
om eller lust att vilja veta något om.
Därför är denna välskrivna roman så
viktig idag!
TEXT: LARS SAXHOLM, FUB TRANÅS

Lars Ohly lämnar sitt uppdrag som
ordförande i Funktionsrätt Sverige
Under extrakongress i januari uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de
inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.
På mötet var 36 av 41 medlemsförbund representerade.
Majoriteten av medlemsförbunden uttryckte att de inte
har fortsatt förtroende för Lars Ohly som ordförande i organisationen.
”Det är naturligtvis ledsamt att det inte längre finns ett
förtroende för mig som ordförande i organisationen”, säger
Lars Ohly. ”Det viktigaste för mig är nu att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att Funktionsrätt Sverige
ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete. Jag kommer därför
att finnas kvar som ordförande till dess att en ny ordförande
utsetts. Jag ska också göra allt jag kan för att en ny ordförande får de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb”.
Nyval av ordförande och fyllnadsval av fyra styrelseledamöter, som kommer att ersätta de fyra som lämnade
styrelsen i december, sker vid en extrakongress den 8 mars.
www.funktionsrätt.se
Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige. Foto: Funktionsrätt Sverige.
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