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Felicia Kamsvåg
– vinnare av Väsbys Melodifestival 2014.
Publiken gillade sången ”Älska mig” allra mest.
– Jag valde den för att jag tycker om ballader.
Det är en vacker låt, säger Felicia Kamsvåg,
19 år från Sollentuna.

Felicia Kamvåg älskar att sjunga och uppträda.

Dennis Gran från Degerfors, Väsby Melodifestival 2014

Martin Nilsson från Sigtuna, som vann Väsby Melodifestival 2013.

Sofi Fagernäs från Lidingö, Väsby Melodifestival 2014.

Robin Savolainen från Upplands-Bro, Väsby
Melodifestival 2014.

Joan Rivero från Botkyrka, Väsby Melodifestival 2014.

Hippopgruppen från Järfälla, Väsby Melodifestival 2014.

Hon har tyckt om musik sedan hon var liten.
– Att få vara med i Väsbys Melodifestival var
jättekul och spännande. – Det är jätteroligt att jag
vann tävlingen, säger hon och skrattar.
Över 1000 personer kom för att lyssna på de
14 bidragen.

En riktig musikfest
Det blev en riktig musikfest.
Förra årets vinnare Martin Nilsson
startade kvällen med sin vinnarlåt, ”Rosalita”.
– I den här tävlingen är alla vinnare,
även om bara en får första priset.
Det sade Upplands Väsbys kommunalråd
Maria Fälth när hon öppnade guldkuvertet

Victoria Valverde från Stockholm, Väsby
Melodifestival 2014.

Felicia Kamsvåg från Sollentuna, vinnare av Väsby
Melodifestival 2014.

med årets vinnare.
12 artister från tio olika länder i Europa

Tävling i Konserthusert i maj

kommer till Sverige för att delta i finalen

Nu kommer Felicia och Martin att

och tävla med sina bidrag.

representera Sverige i en internationell

Det blir allt från folksång, opera till poplåtar.

tävling, ”European Song Festival”.

Lycka till Felicia och Martin önskar Unik!

Den kommer att hållas i Konserthuset den 2 maj.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: JOHANNES WIKMAN
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Alla Väljare
Det finns bra information om valet
på lätt svenska.
Om man vill veta mer om valet
kan man gå in på sajten ”Alla Väljare”.
Där finns de senaste nyheterna
om politik.
På ”Alla Väljare” står också
hur det går till när man ska rösta.
”Alla Väljare” görs av Centrum för lättläst.

2014

Fakta:

Personerna på bild har ännu inte gått i studiecirkeln:”Mitt val”.

”Mitt Val”
– FUB:s Studiecirkel om valet
Studieförbundet Vuxenskolan och FUB:s lokalföreningar
startar studiecirkeln: ”Mitt Val”.
Sju kommuner deltar: Växjö, Ljusdal, Gävle,
Umeå, Göteborg, Kristianstad och Östersund

Europeiska Unionen, EU.
28 länder är med i EU.
Sverige gick med i EU 1995.
Det är val till EU var femte år.
Då väljer vi vilka 20 svenska politiker
som ska vara i EUs riksdag.

8 av 10
röstar
inte.

Många struntar i att rösta i valet till EU.
Men det som bestäms i EUs riksdag
är viktigt för oss i Sverige också.
Till exempel bestämmer EU

Ett stort demokratiunderskott som vi inte kan välja att titta bort ifrån. SV, FUB och RiksKlippan hoppas att tillsammans med er öka valdeltagandet 2014 hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Politiken måste göras tillgänglig och den politiska informationen måste vara
förståelig och användbar. I projektet Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning
möjlighet att delta i en studiecirkel om valet 2014 samt en valdiskussion. Läs mer på www.sv.se/mittval

lagar som gäller i Sverige också.
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet.

Två viktiga val

När man deltar i studiecirkeln lär man sig mer

I år får vi gå och rösta två gånger.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

om demokati och politiska frågor.

Det är två viktiga val.

FOTO: PETER TIMAR LÖNNEBORG

Framförallt lär man sig mer om

Det första i maj.

vad man kan rösta på och

Då ska vi välja politiker

hur det går till att rösta.

till Europaparlamentet,

Många är intresserade
Vi hoppas att 500 personer ska
delta i våra studiecirklar,
säger Annie Boström,

www.allavaljare.se

Foto: Peter Timar Lönneborg

Målet är att fler ska gå och rösta.

Projektet ﬁnansieras av Arvsfonden
och Ungdomsstyrelsen

som är EU:s rikstad.
I september är det val igen.
Då väljer vi politiker till riksdagen,
landsting och kommuner.

Material för studicirkeln ”Mitt Val” finns på:
Mitt val-projektets webbplats:
http://www.sv.se/sv/Underwebbar-projekt/Mitt-val/Startsida/

som är projektledare för ”Mitt val”

4 · UNIK LÄTTLÄST

LÄTTLÄST UNIK · 5

..
..
LATTLAST

FRÅGA LOTTA

KONFERENS LIVETS MÖJLIGHETER

Med koll på framtiden
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Maräng-bakelser
med jordgubbar utenfritt
– Gl

FRÅGA:

Hej, min pojkvän kan inte äta gluten och han tål inte mjölk.
Nu ska jag ha kalas. Jag tycker jättemycket om att laga goda
Lotta Dyall,
kost- och hälsocoach.

pajer och kakor. Har du några bra tips.
Vad kan jag bjuda honom på?
Jag som frågar heter Linda.
SVAR:

Hej Linda!
Hillevi Larsson, Marie Arvidsson, Simon Johansson och Lillemor Johansson.

Simon Johansson och Hillevi Larsson
var två av föreläsarna på en konferens
med namnet ” Livet möjligheter”,
som var i mars i år.

Du kan bjuda på Maräng-bakelser

Några saker som de lyfte fram som extra

HÄR ÄR RECEPTET:

viktiga var ett bra boende, meningsfull

2 st äggvitor

fritid, rätten att välja och igen det

1,5 dl socker

viktigaste av allt: personlig assistans.

1,5 dl ris-puffar

Många möjligheter

Hillevi och Simon har en

Föredraget ”Med koll på framtiden”

GÖR SÅ HÄR:

funktionsnedsättning.

väckte många frågor.

1. Vispa äggvitorna och socker hårt

Båda två använder AKK (alternativ

Hillevi och Simon är två ungdomar

2. Vänd sedan ner det puffade riset.

kompletterande kommunikation).

med funktionsnedsättning

3. Klicka och bred ut lagom stora maräng-

Det var två engagerade och glada
ungdomar som tillsammans med
sina företrädare berättade om sina liv.

som med sitt fina föredrag visade
att livet kan ha många möjligheter,

personlig assistans, som det viktigaste.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

”Livets möjligheter – nationell konferens
om personer med flerfunktionsnedsättning,

Simon och Hillevi sin föreläsning,

deras anhöriga och omgivning”

som cirka 50 personer lyssnade på.

anordnades av Nka,

Simon fick igång publiken hela tiden.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga,

Klappade i händerna och deltog på sina villkor.

i samarbete med Riksförbundet FUB,

och åker runt och berättar om sina liv.
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5. Tina jordgubbar eller andra bär om de är frysta,

eller använd färska bär.
FAKTA: KONFERENSEN

”Med koll på framtiden”, kallade

Hillevi och Simon är båda medlemmar i JAG,

4. Grädda i mitten av ugnen i 100 grader i knappt en timme.

om man får rätt stöd och bemötande.

Vad som är viktigt för att de ska kunna
leva ett bra liv. De tog upp frågan om

”kakor” på bakplåtspapper.

Synskadades Riksförbund SRF och Föreningen JAG.

6. Mosa en banan.
7. När marängerna har svalnat,

lägg på banansmeten,
toppa med bär och strö över lite florsocker
Om du har någon allergi kan du få tips
och recept på www.allergimat.com

Nästan 400 personer kom till konferensen
för att lyssna på olika föredrag och delta i
olika seminarier.
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

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

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

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

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

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

Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar
träffa en snäll och omtänksam kille i
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling,
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner
sökes. Skicka gärna med foto.
Hej, jag är en kille på 41 år som gillar att spela bowSkriv till Rita Andersson
ling, gå på ishockeymatcher, åka och bada, gå på bio och åka
på utflykter.
Hej,till
jagYngve
är en020
kille på 21 år och bor i ett
Skriv

gruppboende i Slite. Jag söker efter brevvänner i
åldern
18-21Karin
år. Jag
spelar
Guteen
och
Hej,
jag heter
och
bor i fotboll
Kumla.i VIF
Jag söker
pojkbowlar.
Jag
gillaroch
också
gå på stan,
läsa, spela
vän
runt om
i Närke
även iatt
Jönköpings
län/Skaraborg.
Mina
intressen
är djur,
vara
på promenader,
cykla,
gå på Du
bio och
på datorn,
titta
påutefilm
och lyssna på
musik.
får
lyssna
på
musik.
gärna ha liknande intressen. Svara gärna med foto.
Skriv till Karin 021
Skriv till Marcus Mattsson
Hej,
en kille
på 47och
år och
jagår.
söker
efter en
Hej,jag
jagärheter
Therese
är 36
Jag tycker
om
dam mellan 50-60 år. Mina intressen är blandade och jag
att sjunga karaoke, spela playstation och att gå i
älskar musik bland annat.
naturen.
Du som
Skriv
till Göran
022 svarar ska vara 35-40 år. Helst

ska du bo i Stockholm. Du som svarar ska vara
snäll och pålitlig.
Hej, jag är en 23-årig kille som bor i Höör. Intressen:
Skriv vara
till Therese
Elmessar
hundar,
ute i naturen, fotografera
och titta på romantiska
filmer. Jag söker en tjej mellan 23-24 år som vill dela mina
intressen.
Hej, jag är en kille på 31 år som söker dig
Skriv
till Martin
romantiska
tjej023
25-30 år. Mina intressen är

romantiska middagar och sköna hemmakvällar. Jag

Hej,
jagsportig
är en kille
är en
kille som
medönskar
massorbrevväxla
av humor.med
Svaraen tjej.
Dugärna
ska vara
omkring
65
år
gammal.
Sedan
vill
jag
att
du ska vara
med foto.
ärlig och tala sanning. Själv är jag mycket ensam och det skulle
Skriv
tillattPatrik
Svanberg
vara
roligt
få en tjej att
skriva till. Mina intressen är allmänna.
Skriv till Lasse 024

Hej, jag heter Monica och fyller 45 år i december.
Jagjag
är heter
blind. Linn
Jag bor
egenpålägenhet
i Landskrona.
Hej,
ochi bor
ett gruppboende
i
Jag tycker
om att
på dagcenter.
Jag
Dalarna.
Jag söker
en jobba
kille mellan
32-33 år som
tycker om att
städa
och även
laga mat,
Killar ska vara Jag
blonda
tycker
om dansa
att gåoch
ut resa.
på promenader.
villeller
mörka
och hamed
muskler
och tycka
attigå
långpromenader,
brevväxla
kvinnor
ochom
män
min
ålder. Skicka
fiska,
springa,
köra
lastbil
eller
postbil.
gärna med foto.
Skriv till Linn 025
Skriv till Monica Svensson
Hej, jag är en tjej på 51 år och bor i Malung. Mina
Hej, jag är en kille på 46 år. Bor på ett
intressen är dans, baka, laga mat och spela bingo. Jag söker en
gruppboende
i Kalix.
Är intresserad
trevlig
och snäll kille.
Svar helst
med foto. av dans, titta
på TV,
Skriv
till köra
Annabil,
032vara ute och promenera. Söker en

tjej att brevväxla med och eventuellt träffas.
Skriv
Tore
Ojaoch är 50 år och bor i Malmö.
Hej,
jagtill
heter
Stefan

Jag söker en mörk kvinna mellan 24-40 år att dela min tillvaro
med. Jag tycker om musik, god mat och stereoutrustning.
Skriv till Stefan 026
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NYA VÄNNER

Hej, här har ni en trevlig och smart tjej på 37 år.
Jag söker kill-/tjejkompisar i passande ålder. Mina intressen
är min hund, promenader, fika, bio, musik mm. Jag bor i
egen lägenhet i Stockholm. Skicka gärna med ett foto.
Skriv till Caroline 027
Hej, jag är en kille på 30 år som bor i en lägenhet i
centrala Gävle. Jag tycker om att göra livet roligt, som att
umgås med mina kompisar, gå på bio eller bara ta en fika.
Jag tycker om djur och har en kanin som är väldigt tam och
heter Jocke. Jag har även en A-traktor Volvo som jag tycker
om att köra runt i och tar gärna med mig sällskap för en
picknick. Jag skulle nu gärna vilja träffa en tjej i lämplig ålder
och gärna i närheten av Gävle så att vi kan ses om vi skulle
känna för det. Tveka inte att höra av dig och jag ser fram
emot att träffas. Kramar.
Skriv till Josef 036
Hej, mitt namn är RosMarie och jag är 36 år gammal. Jag söker brevvänner i hela landet. Mina intressen är
dans, gå på puben, umgås med vänner samt se på film. Bor
i egen lägenhet med ytterst lite hjälp. Är du som jag så skriv.
Skicka gärna med fotografi.
Skriv till RosMarie 028
Hej, mitt namn är Fredrik, jag är 47 år och bor på
Södermalm. Jag sitter i rullstol. Jag söker en partner med
liknande intressen som mig. Mina intressen är dans, sport,
dansband, bio, resa, mysiga hemmakvällar, bågskytte och
snacka skit.
Skriv till Fredrik 029
Hej på er alla, mitt namn är Ann-Sofie men vill
bara bli kallad Rosen. Jag söker både nya vänner och en
ny kille som är snäll, trevlig och omtänksam. Mina intressen
är: dansa på Fryshuset, sjunga karaoke, bio, kryssning, lyssna
på musik, vara på Gröna Lund, titta på djuren på Skansen
med mera. Jag bor i Stockholm och är 38 år gammal.
Skriv till Ann-Sofie 030
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Hej, jag heter Kalle och är 34 år. Jag bor i Bollnäs, är
rök-snus-och drogfri. Jag bor själv i egen lägenhet. Jag skulle
gärna vilja träffa någon trevlig flicka att tycka om. Mina
intressen är hästar, promenader, bio, bowling, simma, fika,
äta ute på stan och myskvällar. Har körkort och bil. Jag vill
gärna ha ett kort på dig.
Skriv till Kalle 033
Hej, jag heter Christer och är 35 år. Jag bor i egen
lägenhet i Västra Götaland. Mina intressen är cykla, musik,
data och dansa. Jag söker en tjej som har samma intressen
som mig, dvs. en tjej som är sportig. Många säger att jag är
social.
Skriv till Christer 034
Hej, jag är en kille på snart 36 år och mina intressen
är mopeder, TV-spel och göra om kända låtar till mina egna
låtar och göra nya låtar om mina saker. Jag söker efter en
tjej mellan 25-40 år som är snäll och trevlig, ödmjuk och
förståelig och det gör inget var du kommer ifrån. Telefonnummer får du om du svarar. Jag gillar att vara på onsdagscafé och går på fredagsdans. Jag söker efter kärlek och
ömhet av en fin och rar kvinna i min ålder och du ska vara
singel.
Skriv till Bengt-Ove 035
Hej, jag är en glad och pigg kille på 47 år. Tycker
om att pussla, promenader och lyssna på musik och dansa.
Söker en brevtjej mellan 30-55 år som bor i Småland.
Skriv till Peter 037
Hej, jag heter Markus och är 33 år. Jag vill träffa en
tjej så snart som möjligt. Jag spelar innebandy, bowling och
bingo. Jag är AIK:are. Jag har 6 st. kort jag skulle vilja ge dig.
Skriv till Markus 038

Hej, jag heter Leif och är 56 år. Jag bor i egen lägenhet
i Örebro. Jag skulle vilja ha kontakt med dig. Jag skulle bli glad
om du ville skriva till mig. Mina intressen är naturen, bio, laga
mat, handboll och mysiga hemmakvällar.
Skriv till Leif 031
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Fråga FUB-experten

Mer samarbete gör
FUB starkare

FUB:s jurist Nina Alander svarar på frågor
FRÅGA
Jag bor i en gruppbostad.

Det är viktigt att samarbeta
om frågor som berör LSS-lagen.
Det skriver Markus Petersson, Riks-klippans styrelse.

Personalen har bestämt
att gemensamhetsutrymmet ska stängas
klockan 20.45 varje kväll.
Vi får inte vara i gemensamhetsutrymmet
efter 20.45.
Det är jätte tråkigt, särskilt på helgerna

Så här ser samarbetet ut idag mellan

Även utanför FUB-världen är måste vi höras.

då jag och de andra

Riks-Klippan och Förbundsstyrelsen.

Kommer saker från Klippan-medlemmar

måste vara själva i våra lägenheter.

Riks-Klippan och Förbundsstyrelsen har valt

tror jag andra lyssnar än mer.

Personalen har också bestämt

att ha möten under samma helger.

Jag hoppas vi kan göra våra röster

att vi inte får dricka vin

Vi kör mötena var för sig,

än mer hörda och att vi gemensamt

i gemensamhetsutrymmet.

men har även gemensamma möten

med Förbundsstyrelsen kan jobba

Det är jättetråkigt att vi bara får

under helgerna.

med viktiga frågor.

dricka vin i vår lägenhet.

Allt för att våra medlemmar ska

Vilka rättigheter har vi?

Löser många problem

få det bättre i vårt samhälle.

Dagordningarna är oftast långa:

SVAR

Det är mycket som skall hinnas med.

Kämpa för LSS

Ett gemensamhetsutrymme bör

Om ni vill dricka vin

Under fikaraster och andra pauser

En sådan viktig fråga är LSS.

vara öppet dygnet runt.

i gemensamhetsutrymmet har personalen

löser vi många problem,

Vi måste jobba än mer för kommunerna ska

Det tycker Socialstyrelsen.

heller ingenting med det att göra

även sådana som inte står med på dagordningen.

följa LSS-lagen.

Men det betyder inte

så länge det inte blir bråk och slagsmål.

På detta sätt är båda styrelser mera effektiva

Jag garanterar att det är fler medlemmar

att det alltid måste vara så.

Ni boende, en god man

och löser olika problem och bestämmer

än vad vi tror som inte får de LSS insatser

Socialstyrelsen säger att samvaron

eller anhörig kan kontakta

vad vi ska jobba med.

som de är berättigade till.

i gemensamhetsutrymme

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Detta skapar även förståelse

Det måste vi tillsammans kämpa för.

måste utgå från de individuella behov

på telefonnummer 010-788 50 00

för våra olikheter i styrelserna.

Till sist, vill jag önska alla en trevlig vår!

som de boende i gruppbostaden har.

och be att de gör en tillsyn
över ert låsta gemensamhetsutrymme.

Precis som ringarna i FUB:s symbol.
Det betyder att eftersom

Ett bra arbetssätt

ni vill vara tillsammans

Det här är ett bra arbetssätt och jag önskar

i gemensamhetsutrymmena

att det kunde vara så i hela landet.

senare på kvällarna så ska ni få vara det.

Med mer samarbete blir FUB ännu starkare
och kan påverka och förändra så att det blir bättre.
Det är viktigt att Klippans-medlemmar kan
göra sina röster hörda.

10 · UNIK LÄTTLÄST

Vad personalen tycker
Markus Petersson
Riks-Klippans styrelse
markus.petersson@fub.se

är ointressant och de ska inte
bestämma att gemensamhetsutrymmena
ska låsas.

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Övrigt i Unik nr 2
Teknikstöd i skolan

Alla ska få vara med

Att få rätt stöd i skolan är viktigt.

Barn gör ofta som vuxna.

Då kan alla elever lära sig mer.

Om personalen på förskolor

Det visar en ny rapport.

låter barn med funktionsnedsättning

”Teknikstöd i skolan” heter rapporten.

vara med i alla aktiviteter visar de andra barn

Den visar att alla elever som

hur man ska vara mot varandra.

fått teknikstöd i skolan tycker

Eva Melin heter en forskare som

att skolarbetet gått bättre.

SID 32

SID 6

undersökt om man behandlar
barn lika eller inte på några förskolor.

Besök i LO-borgen
FUB har en arbetsgrupp som kallas
just Arbetsgruppen.
Där jobbar man för att fler personer

Tävling

med utvecklingsstörning ska få arbete.

Vinn första pris Samlingsboxen: Melodifestivalen 1958–2013.
Andra till femte pris är lättlästa böcker!

De tog upp frågan om vad man ska göra för att

Nyligen besökte gruppen LO-borgen i Stockholm.

SID 28

De träffade personer från LO.
personer med funktionsnedsättning ska få jobb.

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
Min bror har Downs syndrom

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 20
x. Sidan 24
2. Sidan 32
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 12 maj måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.
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Det heter en ny bok.
Cristina Olofsdotter Gustafsson har skrivit en bok
om sin bror Peter som har Downs syndom.
Det finns inte så mycket skrivet om äldre
som har Downs syndrom.
Därför skrev Cristina boken.
Hon vill också berätta om hur viktig
Peter är i hennes liv.
Rätt svar i Unik Nummer 1, 2014:
x, sidan 22.
Vinnare:
1 Jeanette Erlandsson, Kalmar
2 Sussi Hagman, Visby
3 Ann-Catrin Sandén, Södertälje
4 Evelina Widén. Täby
5 Kjell-Henry Westermark, Arvidsjaur

SID 16

Att hon har lärt sig mycket av honom.

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00
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Unik ännu mer unik
med två framsidor!
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”Livets möjligheter” – Konferens för anhöriga
Social delaktighet
Angelägna böcker
FUB i Täby visar vägen
Stöd i skolan
..
..
AS T
L
T
AT
L
Väsby Melodifestival

Rätten att vara delaktig

Innehåll
4...................Ledare
6...................Konferens – Livets möjligheter
10.................Delaktighet – Lena Hellström
14 .................Delaktighet – Eva Melin
16 ................Ny bok – En ”stor” bok på litet förlag
18 .................Ny bok – Jag önskar att hon dör före mig
20 ................Kampanj – Ansökan om ett vanligt liv
22 ................Landet runt
26 ................Världen runt
27 ................FUB-nytt
32 ................Teknikstöd i skolan
34 ................Notiser

INNEHÅLL UNIK
2...................Felicia Kamsvåg
4...................Mitt val
6...................Konferens – Livets möjligheter
7...................Fråga Lotta – om kost och träning
8...................Mina vänner
10.................Klippan har ordet
11..................Frågespalten
12..................Tävling
12..................Övrigt i Unik

Omslag: Linda Levesgue med dottern Alicia.
Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst: Felicia Kamsvåg Foto: Peter Timar Lönneborg.
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295, telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Lillemor Holgersson,
2:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
Maria Holmberg
maria.holmberg@fub.se
060-151 402
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63
Lena Skoglund
lena.skoglund@fub.se
0430-20730
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
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Barn gör som vuxna.
Lena Melin har forskat
på social delaktighet i
förskolan.

sid

Glad Påsk!
Agneta

sid

Jan Pettersson
072-9274720
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
070-5692968
Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se

Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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Joakim Larsson, Hillevi Larsson och Marie
Arvidsson var några av de cirka 400 personer
som deltog i konferensen: ”Livets möjligheter–
nationell konferens om personer med
flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och
omgivning i mars på Essingen i Stockholm.

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

Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@.fub.se
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Cristina Olofsdotter
Gustafsson och Peter
Olofsson. ”Min bror
har Downs syndrom”
är en bok av Cristina
med en varm skildring
av ett syskonskap lite
utöver det vanliga.

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

Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se
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I dagarna uppmärksammas att LSS-lagen funnits i 20 år. Självfallet har
den gjort skillnad. Sverige är ett av få länder i världen, som med en så
tydlig lagstiftning visat vägen för alla människors rätt till ett likvärdigt liv.
Men 2014 vittnar dessvärre många om att lagen inte fullt ut blev det
starka stöd som personer med funktionsnedsättning behöver för att
kunna leva ett aktivt och värdigt liv. Allt fler kommuner bryter mot lagen.
Avgörande insatser som personlig assistans ifrågasätts och skärs ned.
Som redaktör för Unik har jag fördelen att få inblick i olika verksamheter och möta många personer som gör avtryck. I början av mars höll
Nka och FUB en välbesökt konferens: ”Livets möjligheter”, som riktade
sig till anhöriga och personer med funktionsnedsättning. Hillevi Larsson
och Simon Johnsson, två ungdomar med flerfunktionsnedsättning, stod
som värdar för ett av seminarerna. Med hjälp av sina legala företrädare
gav de sin bild av hur livet som ung vuxen med funktionsnedsättning
kan vara.
Vi i publiken fick möta Simon och Hillevi, två aktiva, unga personer,
med starka känslor och starka viljor att få vara delaktiga och leva ett
aktivt liv. Sällan har jag blivit så berörd, och så glad. Just i den stunden
kände vi alla i publiken att LSS-lagen gjort skillnad. Utan personlig
assistent, företrädare, anpassat boende, ledsagare och rätten att få vara
delaktig på egna villkor och allt annat som LSS-lagen står som garant
för hade inte jag, eller någon annan heller i publiken, fått dela Hillevi
och Simons tillvaro och förhoppningar.

FUB:S KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
Internet: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37
Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
08-50 88 66 35
Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24
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Det är en lång väg
till jobb för FUB:s
medlemmar. Det
och mycket mer
diskuterades när FUB
besökte LO-borgen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristina Heilborn, insamlare,
kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47

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

Elisabeth Langran, vik. förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32
Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30
Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 37
Kerstin von Schulzenheim, sekreterare
kerstin.s@fub.se
08-50 88 66 26
Victoria Sjöström, Klippansekreterare,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38

Erling Södergren, ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29
Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
Iren Åhlund, projektledare
iren.ahlund@fub.se
08-50 88 66 32
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Alf Lundin, ordförande
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.t egner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Maria Holmberg
maria.holmberg@sundsvall.fub.se
060-151 402
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FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklings-störning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är riks-täckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar
ej för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
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FUB tar täten
i LSS-frågan

ER

ERA

AT T

B E D R I VA

CER
TIFI

N LI G A S S

IS

Tyvärr måste vi konstatera att den ekonomiska verkligheten är så dålig som vi befarade
för personer med utvecklingsstörning, skriver Thomas Jansson i Uniks ledare
och flaggar för två viktiga rapporter från FUB.

N

u när våren är här vill man helst gå ut i solen och
bara njuta. Då kan det ta emot att sätta sig vid
datorn och skriva. Men med flera angelägna rapporter på gång från FUB är det ändå inte något speciellt
svårt val.
Först vill jag vill ge en försmak på rapporten ”Fångad
i fattigdom?”, som kommer att presenteras på FUB:s förbundsstämma i maj. Det är en genomgång av ekonomin
för vuxna personer med utvecklingsstörning. Äntligen
så har vi fått ett underlag som visar hur den ekonomiska
situationen ser ut för våra medlemmar. Tyvärr måste vi
konstatera, att den ekonomiska verkligheten är så dålig
som vi befarade för personer med utvecklingsstörning.

Effektivt förändringsarbete
Resultaten från rapporten ger svart på vitt, vilket innebär
att vi nu kan agera mycket mer kraftfullt än vad vi har
kunnat göra tidigare. Nu kan vi visa ett bra dokument på
hur det förhåller sig. Vår trovärdighet ökar när vi har en
bra rapport att hänvisa till.
Efter stämman kommer lokalföreningarna och länsförbunden att få material som stöd i det fortsatta arbetet på
kommun- och länsnivå, för att kunna driva ett effektivt
förändringsarbete. Att förändra förutsättningarna på riksnivå kan ta lång tid. Därför har förbundsstyrelsen tagit
fram en intressepolitisk plan för att på ett kraftfullt sätt
även kunna bedriva förändringsarbetet på riksnivå. Det är
viktigt att vi gemensamt jobbar med frågan på alla nivåer
för att nå ett bra slutresultat.

Boenderapporten och studiematerial
Rapporten om boende kommer att presenteras under sommaren. Den kommer att bli ett lika starkt dokument i vårt

intressepolitiska arbete på alla nivåer, som vår ekonomi
rapport. Med den rapporten kommer lokalföreningarna få
ett starkt verktyg för att påverka kommunernas prioriteringar vad gäller gruppbostäder och annat boende. Jag återkommer till denna rapport i en ledare längre fram, men vill
redan nu flagga för att den kommer till sommaren.
Studiematerial om LSS-lagstiftningen börjar bli klart.
Förhoppningen är att kunna starta studiecirklar under
hösten. I studiecirklarna ska alla våra medlemmar kunna
delta, då allt material är på lättläst. Jag ser det som en
fördel att vi kan blanda deltagare; både personer med
egen erfarenhet och vi som ska stötta personer med utvecklingsstörning. Jag hoppas på intressanta diskussioner,
speciellt med tanke på att vi kan få problem belysta ur
olika synvinklar.

FUB tar täten
Nu är det hög tid att visa att det är FUB som tar täten i LSS
frågan. Detta gör vi bland annat genom att öka kunskapen
om hur personer med utvecklingsstörning har det när det
gäller ekonomi, bostad och alla andra områden som ryms
inom LSS. FUB ska vara kapten på LSS-skutan i framtiden.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 073-50 88 295

frihet för

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

omniaab.se
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Konferens gav ny kunskap
och många kontakter
– Konferensen gav mig ny kunskap och många nya kontakter. Det är väldigt positivt att få
träffa andra i samma situation och dela erfarenheter. Det anser en av de nära 400 deltagarna,
Linda Levesque, från Malmö, som tagit med dottern Alicia och mormor på konferensen:
”Livets möjligheter – nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning,
deras anhöriga och omgivning”.
ner med flerfunktionsnedsättning har
att få träffas och få tillfälle att fylla på
med lite ny kunskap. Även forskare,
beslutsfattare, politiker och andra intressenter inom området har visat stort
intresse för konferensen och möjlig
heten till att få diskutera frågor som
rör personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, säger Lennart
Magnusson, verksamhetschef Nka.
FUB som var en av medarrangörerna
hade många representanter på plats.
Eva Borgström, ombudsman på Riksförbundet var en av dem. Hon pekade
på att Nka:s arbete lett fram till att det
idag finns mycket samlad kompetens
inom området flerfunktionsnedsättning.

Livsperspektiv viktigt

Simon Johansson var en av föreläsarna på konferensen. ”Med koll på framtiden” var namnet på
seminariet där han deltog. Här tillsammans med sin personliga assistent.

N

ästan 400 personer slöt upp
till konferensen: ”Livets möjligheter – nationell konferens
om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning”, som anordnades av Nationellt
kompetenscentrum anhöriga – Nka,
i samarbete med Riksförbundet FUB,

Synskadades Riksförbund SRF och
Föreningen JAG. Drygt 40 procent av
de närmare 400 deltagarna på konferensen var anhöriga, och unga och
vuxna med flerfunktionsnedsättning.
– Det stora intresset för konferensen visar med all tydlighet vilket stor
behov inte minst anhöriga till perso-

– Den här konferensen lyfter fram
många viktiga frågeställningar inom
området. Ett exempel är att det idag
saknas ett sammanhållet ansvar för
habilitering och medicinska insatser
för vuxna. Vuxenhabiliteringen är
vanligen mycket bristfällig i fråga om
resurser, säger Eva Borgström, som
även pekade på ett annat angeläget
utvecklingsområde; daglig verksamhet,
enligt LSS.
– Där finns det ett stort behov av
nytänkande och metodutveckling. Vår
uppfattning är också att Nka behöver
få fortsatt stöd att samla, bygga upp,
sprida och utveckla kunskap som
tillgodoser behoven för alla åldrar.
För att möjliggöra goda levnadsvillkor
för personer med flerfunktionsnedsättning är det nödvändigt att ha ett
livsperspektiv.
En annan deltagare som arbetar
mycket för anhörigstöd inom FUB och
Nka är Gunnar Halin från Boden.

Längst till vänster står moderator Ann Marie Stenhammar, därefter Joanna Ivarsson Vitéro
från Barnombudsmannen, Lotte Blumenthal från Riksförbundet FUB, ombudsman Vivian
Emanuelsson från SRF, Cecilia Blank från Föreningen JAG, Ulrik Lindgren politisk sakkunnig
hos barn och äldreminister Maria Larsson, Anders Andersson kd riksdagsledamot och Lena
Hallengren S riksdagsledamot.

– Min erfarenhet som pappa till två
döttrar med flerfunktionsnedsättning
är att man är rätt ensam i sin situation. Att det kan vara svårt att hitta
andra att samtala med och byta erfarenheter med. Generellt behövs mer
förståelse för hur livet kan te sig när
man har flerfunktionsnedsättning,
men också för anhörigas situation,
säger han.
– Genom det kunskapstöd som Nka
har arbetat fram underlättas kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte
och nätverkskontakter för anhöriga
oavsett var du bor i landet. Ofta finns
spetskompetensen i storstadsregionerna och bor man som jag i Norrbotten
kan det vara svårare att få tillgång
till adekvat information och erfarenhetsutbyte. Tack vare Nkas möjlighet
att sprida kunskap via nätet får vi
mer tillgång till information oavsett
var du bor i landet, betonar Gunnar
Halin.

glömd grupp, speciellt i jämförelse
med anhöriga till äldre.
Och anhöriga är inte bara vi föräldrar, utan syskon och ofta även moroch farföräldrar, säger Marie Arvidsson och betonar:
– Vi behöver stöd på olika sätt. Det
bästa stödet till anhöriga är självfallet
att ge rätt stöd och service till våra
barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning.
Både Gunnar Halin och Marie
Arvidsson oroas över de besparingar,
framförallt inom LSS, som de ser idag.
– Vi har länge tagit lagen om stöd
och service till funktionsnedsatta,
LSS och barnkonventionen som
självklara. Idag tycker jag inte det är
så längre. Förutom att räcka till för

våra barn och unga, måste vi nu allt
för ofta också ta fighten för det som
vi tidigare betraktat som självklara
rättigheter. Därför är en sådan här
konferens också viktig. Tillsammans
blir vi starkare och kan stå upp och
ställa krav på rättmätigt stöd till
anhöriga och våra barn och unga med
funktionsnedsättning, säger Marie
Arvidsson.
Och Gunnar Halin är av egen
erfarenhet övertygad om det med rätt
stöd till familjer och anhöriga finns
stora besparingar för samhället att
göra:
– Om inte vi anhöriga i tillräcklig
utsträckning orkar vara stöd för våra
barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning måste olika samhällsinstanser rycka in. Det med stora
kostnader som följd. Därför finns det
både mänskliga och samhällsekonomiskt vinster med att ge bra stöd
till anhöriga, vilket Nka är ett bra
exempel på.
Allt fler personer med flerfunktionsnedsättning uppnår medelåldern. Förbättrad medicinsk omvårdnad och kunskaper inom området gör
att personer med flerfunktionsnedsättning blir äldre än tidigare. Dessa
personer har stora behov av omvårdnad och av stöd och service hela livet.
– För att god livskvalitet ska
bibehållas livet ut krävs att personerna ges möjlighet till meningsfull
aktivitet och stimulans samt delaktighet, bra stöd och service och har
tillgång till kompetent personal. Även

En glömd grupp
Att personer med flerfunktionsnedsättning är en glömd grupp instämmer även Marie Arvidsson i, mamma
till Hillevi Larsson som har en flerfunktionsnedsättning och som även
var en av förläsarna på konferensen.
– Livet som anhörig till ett barn
eller ungdom med flerfunktionsnedsättning är ofta väldigt tufft.
Därför är det extra viktigt att få dela
erfarenhet och få lite ny inspiration.
Vi anhöriga till barn och ungdomar
med flerfunktionsnedsättning är en

FUB var en av medarrangörerna till konferensen ”Livets möjligheter”. Två aktiva från FUB var
Gunnar Halin, FUB Boden och Eva Borgström, ombudsman FUB.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Ge Nka ett fortsatt och
utvidgat uppdrag!
Riksförbundet FUB och Synskadades Riksförbund ser flera
tunga skäl för att Nka ska få ett fortsatt och utvidgat uppdrag.

Lennart Magnusson, verksamhetschef för
Nka: – Det stora intresset för konferensen
visar bland annat att anhöriga till personer
med flerfunktionsnedsättning har ett stort
behov av att få träffas och byta erfarenheter.

familjerna som helhet måste ha tillgång till särskilt stöd. För att tillse att
personalen har hög kompetens är det
även av största vikt med kontinuerliga kompetenshöjande insatser, säger
Lennart Magnusson, verksamhetschef
Nka.

Petronella Boman, sjukgymnast från
Stockholm: – Det var intressant att få del
av föräldraperspektivet, både det som rörde
habiliteringen och det som handlade om livet
i stort.

Joakim Larsson, Hillevi Larsson och mamma Marie Arvidsson. Joakim är bror till Hillevi och deltog
i en paneldiskussion. Hillevi var en av föreläsarna under seminariet ”Med koll på framtiden”.

 ersonligen var det ändå viktigast att
p
få tillfälle att träffa andra anhöriga
till barn med flerfunktionsnedsättning.

Stöd behövs anser politiker
I den avslutande diskussionen på
konferensen deltog flera politiker i
panelen. Samtliga var överens om att
stöd till anhöriga behövdes.
Några politiker som lyfte fram
vikten av ett nationellt kunskapsstöd
var Anders Andersson (KD), ledamot
Socialutskottet, Lena Hallengren (S),
vice ordförande Socialutskottet och
Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig
hos barn- och äldreminister Maria
Larsson.
Bland kategorin professionella
fanns Petronella Boman, sjukgymnast
från Stockholm:
– Jag valde att gå på två av seminarierna: “Musiken – språket vi alla
använder och behöver”, samt “Delaktighet i vardagssituationer – vad
behövs för att kunna äta, sova och
leka?¨Smarta telefoner, surfplattor
och appar för kommunikation och
kognition- möjligheter och begränsningar. Livskvalitet meningsfullhet
och sammanhang i vardagen för
vuxna personer med flerfunktionsnedsättning
Jag tyckte att konferensen var bra
med tanke på vilken bred publik det
vänder sig till. Allt blir ju inte nytt
men jag upplever att jag fick ett inspirerande seminarie per dag – första
dagen var det musiken-seminariet
och andra dagen var det livskvalitet

Linda Levesgue från Malmö kom till
konferensen tillsammans med dottern Alicia
och mormor. – Det var många spännande
seminarier, men viktigast var att få tillfälle
att träffa andra föräldrar till barn med
flerfunktionsnedsättning.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Marianne Hermannson från Nka var också
väldigt nöjd med dagarna och överraskades av
att nära 400 personer deltog i konferensen.

• Ett nationellt kunskapsstöd inom
området flerfunktionsnedsättning förutsätter långsiktighet och
kontinuitet i uppbyggnad, funktion, ekonomi med mera. Det talar
för ett fortsatt statligt engagemang
vad gäller finansieringen.
• Komplexiteten vid flerfunktionsnedsättning, när flera olika och
omfattande funktionsnedsättningar förekommer hos en person. En
samlad verksamhet med specialistkompetens och helhetssyn fyller
därför en mycket viktig funktion.
• Nka:s uppdrag behöver även
omfatta professionella. Kompetent
personal är ofta det bästa anhörigstödet. P
 ersonalen återfinns inom

många olika yrkeskategorier, de
har olika utbildningsbakgrund och
arbetar med olika förutsättningar

FAKTA
Nationellt kunskapsstöd. Under
2012–2014 har Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, ett regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt
kunskapsstöd inom området anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning.
Syftet med stödet är att det ska underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter
för anhöriga.

Personlig assistans som
den egentligen borde vara
Assistansuppdrag i hela Sverige
Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du

seminariet. Det var också intressant
att höra föräldraperspektiv oavsett
om det gäller habiliteringen eller
själva livet. Kakorna vid fikat var
dessutom jättegoda, säger Petronella
Boman.

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

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

Nöjd med dagarna
Och lika nöjd med dagarna är Linda
Levesque från Malmö:
– Jag tycker det var många spännande fördrag och gott om seminarier som man kunde välja på. För mig

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt
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Barn på lika villkor
– Personalens förhållningssätt är en viktig faktor för social delaktighet i förskolan.
Tack vare ett nära samarbetet med habiliteringen får vi stöd och nya idéer
om hur vi kan öka delaktigheten för alla barn på förskolan, säger Lena Hellström,
förskolelärare på Stenkolets förskola i Stockholm.

D

et är eftermiddag på avdelningen Nyckelpigan på Stenkolets förskola som ligger idylliskt på söder i Stockholm. Barnen är
i full gång på gården och utmanar
sina färdigheter på bergsknallarna, i
sandlådan och i lekstugorna.
Lena Hellström är förskolelärare
med många år inom barnomsorgen
och förskolan. Hon har sett olika
pedagogiska trender komma och
gå, men hela tiden varit öppen för
ny forskning och kunskap om barns
behov och inte minst hur barn med
särskilda behov kan få bäst stöd i
förskoleverksamheten.
– Under många år har vi haft
inkluderande verksamhet här. Just
nu har vi några barn med Downs syndrom som går hos oss. Inkludering
kan se väldigt olika ut, och då inte
bara beroende av de resurser man
har, säger hon.

En resurs i gruppen
–Alla vuxna tar ansvar för alla barn.

Vi delar inte upp ansvaret. Vårt sätt
att arbeta med inkludering handlar
om att skapa förutsättningar för alla
barn att vara med. Det betyder för
den skull inte att alla barn är med
och delaktiga, men förutsättningen
finns. Social delaktighet ska gälla alla
barn hos oss. Våra resurspersoner
arbetar inte med enskilda barn, utan
ingår som en resurs i gruppen.
På två av de fyra avdelningarna på
förskolan Stenkolet kan personalen
teckenspråk. Något som skapar bra
förutsättningar för ökad delaktighet.
Lena Hellström berättar att förskolan arbetar i nära samarbete med
habiliteringen. Här får de råd och kan
diskutera frågor som berör barn med
särskilda behov.
– Samarbetet med habiliteringen
gör att vi hela tiden får ny kunskap,
inspiration och praktiska tips på
hjälpmedel och annat.
Hon tar ett exempel på tips om en
gåstol, som bidrog till att ett barn
med funktionsnedsättning kunde

stå och måla en stund vid staffliet,
inte som tidigare sitta för sig vid ett
bord. Något som ökade möjligheten
till social delaktighet för det enskilda
barnet.
Lena Hellström pekar på att personalens uppgift är att skapa förutsättningar för en ömsesidighet. Som exempel nämner hon när ett barn med
särskilda behov behöver göra extra
övningar, då följer alltid någon av de
andra barnen med. Ingen ska behöva
känna sig urskild från gruppen. Det
är en viktig princip anser hon och betonar att planering av verksamheten
är a och o för att kunna nå målet om
social delaktighet för alla barn.

Ligga steget före
– Det handlar om att ligga ett steg
före. Att tänka ut aktiviteter som är
möjliga för alla barn att delta i. Samtidigt måste vi också göra saker som
ibland utesluter vissa barn, för att de
andra ska få den stimulans som krävs.
Men det ser jag mer som undantag än
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Det är viktigt att skapa tid till reflektion. Annars går det lätt slentrian i verksamheten, säger Lena Hellström, förskolelärare på förskolan Stenkolet
i Stockholm.

regel. Vi vuxna har ett stort ansvar.
Personalen på förskolan har med
stöd från habiliteringen fått tillfälle
att diskutera frågor som rör barns
delaktighet. Lena tror att väldigt
många förskoleverksamheter inte tar
sig den tiden eller har det stödet, som
avdelningen Nyckelpigan har.
– Även när vi organiserar det vardagliga arbete gör vi det utifrån ett
delaktighetsperspektiv. Som vuxen
gäller det också att föregå med gott
exempel. Barnen lär av oss. Vi måste
vara väldigt aktiva och visa i handling
hur man skapar delaktighet, så att
även de barnen som inte själva kan ta
för sig på samma sätt som andra barn
får en chans,. säger Lena Hellström
och fortsätter:
– Om man bara iakttar leken utifrån kan det att vara lätt att tro att
ett barn är med, bara för att det finns
i med gruppen. Men i själva verket
kanske barnet bara är en betraktare,
att det inte har någon aktiv roll. Här
gäller det att både ha kunskap, vara
observant och ha viljan till utveckling
av verksamheten.

Deltar i leken
För att vara goda förebilder är därför
personalen ofta med i leken, framförallt när det gäller de små barnen,
12 · UNIK

och visar i handling hur man ska
bemöta varandra och släppa in varandra i leken. Något som också tränar
tålamod och ödmjukhet.
– Vi befinner oss ofta på ”golvnivå”
och deltar aktivt; samtalar och leker.
Lena betonar att det är en fråga om
värdegrund; att alla i personalgruppen måste dela den.
– Det är viktigt att skapa tid till reflektion, annars går det lätt slentrian

”Vi tar exempelvis
med barnen som
går med gåstol på
promenad.”
i verksamheten. Man går på rutin och
gör som man alltid har gjort. Genom
att habiliteringen kommer till oss
kan de ge oss ett utifrånperspektiv på
hur vi jobbar. De kommer med ”top of
the line-kunskaper”.
Ett syn- och arbetssätt som habiliteringen stöttar och uppmuntrar till
är att ha en fast struktur, men också
hela tiden tänka på att alla barn är
olika individer med olika behov, och
att barn med särskilda behov är lika
olika som alla andra.

Lena anser att tack vare att de har
habiliteringen i ”ryggen” så vågar
personalen både utmana barnen och
sig själva.
– Vi vågar testa och misslyckas, funkar det inte så får vi hitta en annan
väg. Vi tar exempelvis med barnen
som går med gåstol på promenad.
Då får alla andra anpassa takten en
stund, säger Lena och fortsätter:
– Att jobba med inkludering i barngruppen är stimulerande. Vi måste
utmana oss själva, testa olika vägar,
något som oftast gagnar alla barn i
barngruppen.
Trots stort stöd från habiliteringen
finns det ändå mer att önska som
skulle stärka personalen i arbetet mot
ökad integrering och äkta delaktighet, anser Lena Hellström. Mer
utbildning stör högt upp på listan
och i större utsträckning tillgång till
specialpedagoger i verksamheter.
– Som det ser ut idag får vi sköta
kompetenshöjning på egen hand.
Resurser till vidareutbildning av
personalen är nästan obefintliga
tyvärr. Det borde vara en självklarhet
att all personal inom förskolan fick
mer kunskaper som gäller barn med
särskilda behov.

Riktigt lätta böcker!

Sjöbergs affär:
Ut med hunden och Bråk i bilen
Två charmiga vardagsberättelser med vuxna i huvudrollerna
som handlar om livet för de anställda på Sjöbergs affär.
Böckerna i serien är mycket lättlästa och har många bilder.
Författare: Sarah Andersson och Lars Lindqvist,
Bild: Helena Davidsson Neppelberg.

Tvätta händerna och hela kroppen
Här får du veta allt du behöver för att duscha, tvätta håret
och fötterna, borsta tänderna och raka dig på bästa sätt.
Boken innehåller många roliga bilder.
Författare: Ylva Killander, Bild: Sanna Nicklasson.
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Personalen viktig faktor för
social delaktighet

– På habiliteringen där jag jobbar har vi pratat mycket om de här
frågorna och hur vi ska kunna skapa
intresse och förmedla kunskap till
bland annat förskolor runt om i
landet. När jag är ute och besöker
förskolor eller föreläser märker jag
att det finns ett stort intresse och det
är positivt. Samtidigt är det tydligt
att det här området är eftersatt. Det
finns mycket att jobba med för att
barn med funktionsnedsättning ska
få delta på samma villkor som alla
andra barn, säger Eva Melin.

Barn gör som vuxna. Därför är det oerhört viktigt att personalen inte särskiljer barn med
funktionsnedsättning på förskolor som jobbar med inkludering.
Det konstaterar Eva Melin i sin doktorsavhandling som kom förra året.
Hon har även tittat på förskole- och
skollagen som också säger att barn
ska vara delaktiga.

Medaktör i ett sammanhang

Eva Melin har skrivit en avhandling om social
delaktighet.

P

ersonalens förhållningssätt är
avgörande för graden av social
delaktighet i förskolan. Behandlas barn med särskilda behov annorlunda av personalen i en barngrupp,
så gör de andra barnen likadant. Det
menar forskaren och sjukgymnasten
Eva Melin som skrivit en avhandling
om social delaktighet i förskolan:
”Social delaktighet och praktik. Om
barns sociala delaktighet i förskolans
verksamhet”.
Egentligen är alla barn eftersatta
när det gäller delaktighet, men barn
med funktionsnedsättning löper än
större risk att bli exkluderade. Eva
Melin, sjukgymnast på habiliteringscenter Söderstadion, Stockholms läns
landsting, har i sin forskning undersökt social delaktighet i förskolan
utifrån olika förklaringsmodeller.
Hon har bland annat utgått från
barnkonventionen, där det slås fast
att barn ska vara delaktiga både offentligt, i samhället och i sin vardag.
14 · UNIK

Men vad är då social delaktighet.
Enligt Eva Melin handlar social
delaktighet om att bli erkänd av den
andre, att man är medaktör i ett
sammanhang. Då måste det finnas
ett engagemang hos alla parter, ett
samspel, något hon benämner som
ett vidkännande.
Eva Melin empiriska undersökning
baserar sig på 16 barn på fyra avdelningar på olika förskolor, som hade
barn med Downs syndrom inskrivna
och jobbade med inkludering. Där
studerade hon hur delaktiga barnen
var i olika vardagssituationer som
omsorg, socialpedagogik, kamratgemenskap och egen lek. Hon studerade även personalens förhållande i
kamratgemenskapen. Hur de deltog i
leken och övervakade leken. Även hur
de hanterade konflikter i kamratgemenskapen.

Sågs som mer olika
Man kan grovt säga att å ena sidan
fanns det de avdelningar som planerade allt utifrån att alla barn skulle
kunna delta. Där hade man en klar
struktur för att arbeta med delaktighet och utgick från att alla barn hade
snarlika behov.
På andra avdelningar såg man
barnen som mer olika, att barn med
funktionsnedsättning hade särskilda behov, vilket också gjorde att
aktiviteterna på förskolan planerades utifrån det. Där var barn med
Downs syndrom inte lika delaktiga
i kamratgruppen. Barnen i gruppen
gjorde som de vuxna. De såg barnen
med Downs syndrom som särskilda,
vilket skapade ett vi och ett dem, och

därigenom ett avstånd istället för
delaktighet.
En annan viktig faktor för delaktighet var vilka möjligheter barnen
hade att bli lyssnade till, att framföra
sina åsikter och kunna påverka, helt
enkelt vilket handlingsutrymme de
hade. Här utkristalliserade Eva Melin
olika synsätt hos personalen. På vissa
avdelningar sågs barnen som en enhet, ett kollektiv som gjorde samma
saker, på andra som individer där
aktiviteterna planerades individuellt
utifrån olika barn, eller så sågs barnen som aktörer som kunde framföra
sina åsikter och blev lyssnade till.
Tydligt var att där barnen var
medaktörer, blev lyssnade till, togs på
allvar och inte särskildes var möjligheten till social delaktighet betydligt
högre, än på de andra avdelningarna
där man såg barn som olika varandra
beroende av funktionsnedsättning.

Tid till reflektion behövs
Hennes avhandling var klar förra
våren och Eva Melin har fått chansen
att föreläsa om delaktighet och vad
som styr och påverkar social delaktighet, både inom förskolan och
habiliteringen.
– Genom att delta i vardagssituationer på förskolorna blev det väldigt
tydligt hur man såg på barnen, och
hur avdelningens strukturer villkorar
barnens delaktighet. Men genom
att vara öppen för att diskutera och
prata om förhållningssätt till barn,
och ta in kunskap om hur den egna
attityden påverkar barnen och visar
vägen till delaktighet kan man också
förändra, menar Eva Melin.
Här önskar hon att fler förskolor
och personal skulle få tid till reflektion och vidareutbildning när det
gäller inkludering och social del
aktighet.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

INBJUDAN

Stockholm i april 2014

FAMILJEVECKA DEN 7 – 13 JULI PÅ FURUBODA FOLHÖGSKOLA I ÅHUS
För familjer som har barn i åldern 6–15 år, med flera funktionsnedsättningar.
Välkomna till en familjevecka på Furuboda folkhögskola i Åhus den 7–13 juli 2014!
Under familjeveckan kommer ni att träffa andra familjer i liknande situationer, att få ny kunskap och att dela erfarenheter med varandra. Era barn träffar andra barn med flerfunktionsnedsättningar och syskon träffar andra syskon. Det
kommer att bli separata program för föräldrar och för barnen samt några gemensamma aktiviteter. Under veckan kommer det att bli inspirerande aktiviteter för barnen i form av bad, musikverkstad, åka fyrhjuling, egen musik/teaterföreställning med mera. Teman för föräldrarnas kurs kommer att vara familjens livsvillkor när livet är skört, behandlingsbegränsningar, livskvalitet, att räcka till som förälder, rättighetsperspektivet och samtalsstöd.
Mer information med detaljerat program för familjeveckan samt sista anmälningsdatum kommer inom kort, men boka
gärna redan nu in veckan i din kalender.

KOSTNAD: 4 500 kronor/familj
Vi är medvetna om att kostnaden är hög och vi uppmanar er att söka medel från fonder och stiftelser.
INTRESSEANMÄLAN:
Anmäl intresse till Anette Ljungkvist, anette.ljungkvist@anhoriga.se
Vänligen ange namn, adress, telefon och e-post, barnens namn och åldrar såväl syskon som barn med funktionsnedsättning.

HAR NI NÅGRA FRÅGOR SÅ VÄND ER TILL NÅGON AV OSS.
Marianne Hermansson, Nka
marianne.hermansson@nka.se

Lena Skoglund, FUB
lena.skoglund@fub.se

FUB

Cecilia Ekstrand, SRF
cecilia.ekstrand@srf.nu

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning
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NY BOK

En ”stor” bok på litet förlag
Av boken framgår det att du lärt dig
mycket av Peters sätt att vara. Kan du ge
några exempel?
– För mig har det betytt mycket att ha
Peter som bror. Det är oerhört roligt
att växa upp med en bror utan konventioner. Han kallar saker vid deras
rätta namn, säger vad han tycker och
tänker. Han är alltid ärlig, utan omskrivningar. Det blev så hemma hos
oss att vi pratade rakt på sak. När någon dog, så dog de. Personen gick inte
bort, eller somnade in, utan dog. När
jag jobbade som ”byråkrat” hade jag
det med mig. Jag har alltid varit rätt
på sak, folk har aldrig behövt fundera
på vad jag menar, utan jag har lärt
mig vara rakt på sak helt enkelt.
Författare Cristina Olofsdotter Gustafsson och Peter Olofsson.

Min bror har Downs syndrom
är en kärleksfull bok skriven med ett syskons perspektiv. I boken får vi följa
syskonens liv från att Peter föds 1954, fram till nutid, 60 år. Boken är skriven
med stor respekt och kärlek till en bror som beroende av sin funktionsnedsättning har annorlunda livsbetingelser. Boken har både ett utifrånperspektiv,
och ett starkt inkännande i brodern Peters känslor och tankar i olika situationer i livet. Cristina Olofsdotter Gustafsson har lyckats med en bok som är
personlig och varm, men som också ger läsaren mycket att fundera på vad
gäller bemötande av våra medmänniskor i allmänhet och personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Det är en fin och viktig bok.

Cristina Olofsdotter Gustafsson
– Varför har du skrivit boken?
– Egentligen ville jag bara skriva
till mina barnbarn. För att de
skulle veta hur det var att växa upp
med Peter. Sedan var det så många
som uppmuntrade mig att skriva
för en bredare publik. Jag ville att
Peters historia skulle bli nedtecknad. Vi växte upp i en så väldigt
annorlunda tid mot idag, men ett
så annat synsätt på personer med
Downs syndrom. Han fick exempelvis aldrig chansen att lära sig läsa,
då det inte fanns någon skolplikt
för utvecklingsstörda. Det finns
inte så mycket skrivet om äldre
med utvecklingsstörning.
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Många tror att personer med funktionsnedsättning är en belastning för familjen. I mitt fall så vet jag inte vad jag varit
utan Peter. Inte den jag är i alla fall. Han
har betytt så otroligt mycket för mig och
gör dagligen. Precis som i andra bra och
kärleksfulla syskonrelationer, och kanske till och med lite extra för att Peter
just är den han är.
Vad säger då Peter om att du skrivit en bok
om honom?
– Jag har läst för Peter och sagt att jag
skrivit en hel bok om honom. Då säger
han: ”Oh, vad jävla bra. Jävla bra bok”.
Han svär rätt mycket. Så säger han: ” Vad
fin du är”, och det är egentligen det som
verkligen betyder något för mig.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT

Av boken förstår man att ni har en väldigt
nära och kärleksfull relation, både då och
nu. Vad har varit svårt under uppväxten
och nu?
– Ja vi har en stark gemenskap och
tycker om att träffas. Peter är glad
och full av humor. Det som varit och
är svårt är när vi måste bestämma åt
honom. Han befinner sig ofta här och
nu, kan inte riktigt överblicka konsekvenser av olika val. Då måste vi gå in
och bestämma. Det är alltid lika jobbigt. Han blev svårt sjuk och behövde
genomgå en hjärtoperation. Själv
ville han bara hem och var oerhört
ledsen över att vi tvingade honom
vara kvar på sjukhuset. Likaså fick vi
ta kamp för att han skulle vara med
på sin systers begravning. Då vill han
inte det, nu efteråt så ser vi att det
betydde mycket för Peter att han varit
med. Den typen av överväganden kan
vara svåra.
Vad är ditt huvudbudskap med boken?
– Jag har inte skrivit med något direkt
budskap för ögonen. Men det är rätt
självklart och enkelt: Alla människor,
även annorlunda människor har rätt
att ha sin plats i samhället, att få vara
aktiva samhällsmedborgare som alla
andra. Och alla mår bra av att möta
människor som är annorlunda. Det
vidgar livsperspektivet helt enkelt.
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Min Omsorg har bytt namn:
nu är vi också Unika!

NY BOK

Musik

Korttids
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Föräldrar till vuxna med
utvecklingsstörning oroar
sig för framtiden
Kajsa Råhlander, är rättsombud och aktiv inom FUB Södra Roslagen och själv förälder till ett
vuxet barn med utvecklingsstörning. Hon har skrivit en angelägen bok om föräldrar till vuxna
barn med kognitiva funktionsnedsättningar, varav de flesta har en utvecklingsstörning.
Titeln ”Jag önskar att hon dör före mig” får nog de flesta av oss att studsa till.
Boken bygger på samtal med 16 föräldrar om föräldraskapet och känslor som detta väcker.
Den äldsta föräldern var 94 år. Boken riktar sig framför allt till professionella.

Författaren
lyfter fram vad
det praktiskt
kan innebära
när man som
förälder inte
kan leva ett
självständigt
vuxenliv
eller få bli
pensionär i
ordets rätta
bemärkelse på grund av omsorg om
det vuxna barnet. Många föräldrar är
oroliga, trötta, ledsna och arga. Man
behöver inte hålla med om att de
vuxna barnen har ett dåligt liv eller
att föräldrarna verkligen behöver vara
så delaktiga, menar Kajsa Råhlander.
Det viktiga är att man vet att det är
så här många föräldrar känner och
ser på saken. Först då kan man som
professionell hjälpa föräldrarna till
ett bättre liv.

Minska föräldrarnas oro
De flesta föräldrar, oavsett om barnet
är minderårigt eller vuxet, tycker inte
att det är barnet självt som orsakar
den trötthet många upplever, utan
allt runt omkring. Allt arbete med att
koordinera alla insatser kring barnet
så länge det bor hemma hos föräldrarna och att försöka få livet att fungera
för det vuxna barnet på boende och
arbetsplats. Trots detta innebär det

för många en särskild sorg att lämna
över ansvaret till personal, när barnet
flyttar hemifrån. Man har inte längre
kontroll samtidigt som många känner att deras kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. Kajsa Råhlander
konstaterar: ”Bra personal tar hjälp av
föräldrarna. De lyssnar och lär.”

Förslag till åtgärder
Vad finns det att göra för att minska
föräldrarnas oro? Kajsa Råhlander
presenterar en lång lista med förslag
till åtgärder. Det handlar bland annat
om att se till att föräldrarna får stöd
tidigt, så att de inte ska bli så utmattade. Det är även viktigt med långsiktiga lösningar, så att föräldrarna
slipper oroa sig över att det kanske
kommer att ske förändringar till det
sämre för deras barn. En bra vardag
för det vuxna barnet lyfts fram med
boende och daglig verksamhet som
fungerar. Liksom en stimulerande
fritid. Föräldrarna skulle känna sig
tryggare om det fanns hyrestak för bostad enligt LSS eller en möjlighet att
få ett kommunalt hyrestillägg - det är
mycket oroande att veta att det egna
barnet under hela sitt liv kommer
att leva under knappa ekonomiska
förhållanden.

Personalfrågan viktigast
Den allra viktigaste frågan fört föräldrarna är personalfrågan, poängterar

Kajsa Råhlander. God kompetens hos
personal och chefer skulle minska
oron hos föräldrarna och höja deras
livskvalitet. Samma slutsats drar Riksrevisionen, som har granskat statens
stöd till anhöriga (rapport kommer
i april 2014): ”många anhöriga anser
att det bästa anhörigstödet är en god
vård och omsorg.”

Musikstudio

I sommar planerar vi ny
daglig verksamhet med film &
musikvideoproduktion!

Trygga och lyckliga
Kajsa Råhlander frågade föräldrarna
vilken deras högsta önskan var, när
det gällde barnet med funktionsnedsättning, nu och i framtiden. Föräldrarna önskade, föga förvånande, att
deras barn skulle få vara trygga och
lyckliga. Att det skulle finnas engagerad personal och att boendet skulle
fungera för alltid. De önskade en bra
god man som kunde ta över efter
dem. Men de önskade även något
mer, och de allra flesta sa detsamma:
”Jag önskar att mitt barn dör före
mig.”

Morgondagens

LSS-omsorg, idag

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

EVA BORGSTRÖM

Ledsagning
Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31

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

www.unika.nu - info@unika.nu

K A M PA N J

LANDET RUNT

Upp till

Ansökan om ett vanligt liv

20 %

(bakom kulisserna i fotostudion)

i rabatt

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

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

Rebecca Tranberg blir sminkad av Louise Stangl.

I

arbetet med FUB:s nya kampanj
”Ansökan om ett vanligt liv” träffade Rebecca och Louise varandra
i sminklogen inför en fotosession.
Kampanjen kommer att presenteras på FUB:s förbundsstämma och
synas fram till valet på olika sätt i
vårt avlånga land. Mer information
kommer i brev till lokalföreningarna och länsförbund och i nästa
nummer av Unik.

Hej Rebecca, vem är du?

Hej Louise, vem är du?

Jag arbetar som artist, på dagligverksamhet i Örnsberg. Jag har
fotats massor med gånger, det är
jättebra. Jag är medlem i FUB. Jag
vill inte ändra på något i mitt liv,
gillar intervjuer och vill vara med i
TV4. Min idol är Eric Saade.

Jag är makeup-artist, men har jobbat
extra på gruppbostad och som personlig assistans i nio år. Att sminka för
detta jobb har varit jätteroligt och
spännande, kunde inte passa mig
bättre. Jag har lärt mig mycket om
människor och det händer alltid något nytt. Alla som jag jobbat med har
varit medlemmar i FUB.
TEXT: JESPER TOTTIE
FOTO: KARL-FREDRIK VON HAUSSWOLFF
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges
ärligaste assistanssamordnare.
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
20 · UNIK

www.vivida.se/arlighet

Dessutom får du som medlem...

•

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

•

Snabba svar och inga krångliga knappval

•

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

Ring

oss i d
ag så
berätt
ar vi
mer!

010-490 09 91

info@unikforsakring.se
ww.unikforsakring.se

i samarbete med
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Länsdag gav mycket
inspiration

Många av oss har på senare tid fått höra av våra
kommuner att vi inte får välja en god man som
också är personlig assistent. Istället föreslås vi
lägga våra liv och våra viktiga beslut i händerna
på en god man som vi inte känner och som har
många andra uppdrag och bara har tid att ses
några gånger per år.

F

emton länsförbund deltog i en heldagskonferens på
Nordic Light Hotell i Stockholm i mitten av februari.
Programmet inleddes med att Elaine Johansson,
ordförande och Lisbeth Caap styrelseledamot i Västra
Götalands länsförbund berättade om sin verksamhet.
De arbetar internt med att stödja lokalföreningarna
genom utbildningar med olika inriktningar, ordförandekonferens, besök av länets styrelseledamöter ute i lokal
föreningarna och genom att vara tillgängliga på mail och
telefon. Länsklippan arrangerar med jämna mellanrum en
inspirationshelg i Skövde med de frågor som de upplever
som viktiga.

Opinion via sociala medier
Efter Västra Götalands presentation av sin verksamhet
följde en inblick i Stockholms länsförbund. Ordförande
Harald Strand och Bo Nilsson ledamot i styrelsen berättade om att länsförbundet försöker ge omfattande
information och bilda opinion genom sociala medier och
sin tidning ”Länet Runt”. De gör även besök ute i lokalföreningarna och går in aktivt i de föreningar som upplever
att de behöver stöd i olika frågor. För att lösa frågan om
styrelseuppdrag låter de valberedningsuppdraget cirkulera mellan lokalföreningarna vilket har fungerat väl. Inom
Stockholm arbetar länsförbundet med Klippankommittéer
som en del av lokalföreningen och har lagt upp det så att
den administrativa bördan ska minska för att tid och kraft
istället ska kunna läggas på andra aktiviteter.
Till skillnad mot Västra Götalands och Stockholms
länsförbund så är Östergötland ett förhållandevis litet
länsförbund. De fick under förmiddagen berätta om
hur de framgångsrikt hade vänt en nedåtgående spiral
av passivitet i sin förening. Ordförande Gunnar Besson
och styrelseledamot Elisabeth Ingvarsson berättade hur
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Om du har så stora funktionsnedsättningar
att du bara kan kommunicera med en
handfull människor är du i en mycket utsatt
situation. Du kanske också har en intellektuell
funktionsnedsättning. Det kanske är svårt att
tänka på sånt som redan hänt, eller som ska
hända. Då är du ännu mer beroende av dem
som verkligen förstår dig.

Nu har vi fått svart på vitt hur viktigt det är att
ha en god man som man kan kommunicera
med! I rapporten ”Personlig assistent och
god man – är rollerna förenliga?” skriver
Socialstyrelsen att ”det finns fördelar för den

enskilde med att god man även kan arbeta
som personlig assistent. Det gäller särskilt när
huvudmannen har kognitiva begränsningar och
svårigheter att kommunicera. För att den gode
mannen ska kunna utföra sitt uppdrag behöver
han eller hon känna den enskilde väl, kunna
tolka och förstå hans eller hennes viljeyttringar
och behov samt ha förmåga att vara ett
beslutsstöd för huvudmannen.”
Föreningen JAG anser att uppdraget som god
man ska ges till den som är bäst lämpad för
det – oavsett om han eller hon är anhörig
eller arbetar som personlig assistent till
huvudmannen. Vi anser att den viktigaste
egenskapen är förmågan att kommunicera med
sin huvudman. Och vi tycker inte att man ska
få vara god man åt mer än ett fåtal personer.
Socialstyrelsen uttrycker samma uppfattning.
Nu måste vi hjälpas åt att förklara för
kommunerna vad vi behöver!

Gert Iwarsson, FUB Jönköping.

förbundets förra ordförande Louise Besson med energi
och engagemang hade lyckats rekrytera en delvis ny
styrelse som med kunskap och skicklighet hade lagt upp
en mycket medveten prioriteringsordning. De hade under
sitt första år som styrelse valt att kanalisera sitt arbeta på
några större aktiviteter, en populär kryssning och en Basutbildning för förtroendevalda, samt på att få en bra hemsida. Styrelsearbetet sker också i högre grad med hjälp av
snabbare kommunikation i form av epost och telefon än
tidigare. Under nästa år kommer de att gå vidare att välja
en ny prioriterad fråga.

Önskemål om fler träffar
För flera var det första gången som de träffade andra förtroendevalda på länsnivå i ett större sammanhang. Bland
dem fanns Anna-Karin Snahr från Värmlands länsförbund
och Anna-Karin Hammarberg från Jämtlands länsförbund,
som båda tyckte att det var en intressant dag. Samtliga
deltagare uttryckte även ett starkt önskemål om att det
skulle genomföras fler dagar då aktiva inom länsförbunden skulle ges möjlighet att träffas både för erfarenhetsutbyte och utbildning.

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

TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON
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Gott samarbetsklimat
– vägen till framgång FUB Täby
Att vara påläst, skapa ett gott samarbete med kommunen
och att många i föreningen delar på arbetet, är några av framgångsfaktorerna
för ett effektivt påverkansarbete, enligt FUB i Täby.
rade också att försörjningsstöd inte
är något alternativ då formerna för
försörjningsstöd inte tar hänsyn till
allt som behövs för att uppnå goda
levnadsvillkor.

Införde KBH

Sören Wiklund tillsammans med sin son.

F

ör Sören Wiklund började det
intressepolitiska arbetet i FUB i
och med att hans son skulle flytta
hemifrån. Det var då Sören insåg hur
lite sonen skulle få kvar i plånboken
när hyran var betald. Då startade han
en intressepolitisk arbetsgrupp i sin lokala FUB-förening, som mejslade ut fem
viktiga frågor som skulle prioriteras:
• Rimlig personlig ekonomi för personer med utvecklingstörning
• Förbättrad boendeplanering
• Fritidsfrågor (kommunen hade
dragit ner på fritidsaktiviteter för
gruppen.)
• Förbättrad daglig verksamhet (en
del av den som fanns höll inte god
kvalitet)
• LSS- handläggarnas roll (alltför toppstyrd LSS-handläggning)
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När det gäller första frågan var det
den höga hyran i gruppbostaden, den
låga inkomsten med aktivitetsersättning och begränsat statligt bostadstillägg som var problemet. Egentligen
ville Täbygruppen få igenom ett
beslut där man satte en takhyra för
gruppbostäder, men det fick man inte
gehör för. Istället försökte man då att
få igenom kommunalt bostadstillägg
för handikappade (så kallat KBH).

Noggrann kalkyl
Föreningen gjorde en noggrann
kalkyl över vad en 25-åring skulle
kunna behöva för att ha ett gott liv.
Största problemet är den höga hyran
som inte kan väljas bort eftersom den
som bor i gruppbostad behöver det
stöd som erbjuds där. Man konstate-

Den första kalkylen visade att personen
gick minus mellan 2500–3000 kr i månaden. En summa som föräldrar ofta
bidrar med om de kan. Ingen vill att
ens barn ska leva i ekonomiskt armod?
Täbygruppen bokade träff med kommunens politiker och tjänstemän och
visade sin kalkyl och diskuterade kring
den i saklig ton. Det räckte. Täby kommun införde KBH. Tyvärr kopierade de
modellen för KBH från Stockholm där
man utgår från snitthyra. Det räckte
ändå till en avsevärd förbättring i
ekonomin för de personer som sökte
KBH i Täby.
I Täby finns ca 120 personer som
tillhör målgruppen men endast 50 har
KBH.
– Informationen om att KBH finns
kanske ännu inte nått fram till alla.
Men det finns också några som bor i
äldre bostäder där hyran inte är så hög
och därmed inte ger rätt till KBH, säger
Sören Wiklund.

Boendeplanering
När det gäller boendeplanering har
Täbygruppen påpekat mångåriga brister
i detaljplaneringen och haft möte med
socialnämnden med flera inblandade.
Föreningen driver på för att det ska byggas mer och att kommunen också ska ta
till sig privata aktörers intresse.
För några år sedan drog kommunen
in den halvtidsresurs som fanns för att
planera helg- och fritidsaktiviteter för
målgruppen. Täbyföreningen har protesterat och nu är tjänsten åter besatt.
Tyvärr erbjuds dessa aktiviteter endast
för kommunens egna boenden.
– Fritidsaktiviteterna borde vara

tillgängliga för alla, även för dem som
bor i privata boenden eller är hemmaboende. Men vi fortsätter att arbeta
för det, säger Sören och Täbygruppen
har nu också lyckats få kommunen att
starta ett projekt om meningsfull fritid
för vuxna med utvecklingsstörning
(som dessutom förhoppningsvis kommer att permanentas). Projektet har
hittills resulterat i Träffpunkten i Täby
som har öppet alla måndagskvällar och
med ett utbud av olika aktiviteter.
– När det gäller den dagliga verksamheten i Täby har situationen förbättrats
tack vare LOV (Lagen Om Valfrihet). Vi
var lite oroliga när det infördes för att
den ersättning Täby erbjöd skulle vara
för låg, men det har blivit bra. Den
kommunala verksamheten passade
inte för en del och de har nu kunnat
byta utförare.

FUB-föreningen har ett samverkansavtal med Social Omsorg och socialnämnden och tycker att samarbetet
med kommunen fungerar bra.

Viktig att vara påläst
På frågan om hur man skapar ett gott
samarbete och samtidigt driver sina
frågor svarar Sören:
– Det är viktigt att skapa ett gott
samarbetsklimat. Man måste vara
konstruktiv och ge och ta; förhandla.
Vi i FUB ville till exempel helst ha ett
hyrestak i Täby men när vi insåg att
det inte skulle gå drev vi framgångsrikt frågan om KBH. Viktigt är också
att ha bra underlag med sig när man
träffar politiker och tjänstemän. Vår
ekonomiska kalkyl är väl underbyggd
och presenterad på ett överskådligt
sätt. Det gör det förstås lättare att se

vad vi pratar om och att vi har belägg
för det vi säger. Att vara väl påläst om
lagar och regler och hur det ser ut i
landet i övrigt är också bra.
Det låter som det tar mycket tid och
kraft att driva ett intressepolitiskt
arbete?
– Ju fler medlemmar vi har och ju
fler som är aktiva desto bättre. Tillsammans blir vi starka och det behövs
inte lika stor arbetsinsats från var och
en. Det är bra om man kan dela upp
olika frågor i föreningen och bra om
vi i FUB kan dela med oss av erfarenheter och material. Vi i Täby delar
gärna med oss av de kalkyler vi gjort,
annat material och erfarenheter.
Enda vägen till framgång är att jobba
med frågorna som behöver lösas!
TEXT: KIA MUNDEBO FOTO: PRIVAT
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Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra!
För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är våra verksamheter bara
ett samtal bort, var i landet du än bor. Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till
en verklig utveckling genom hela livet.
Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation med verksamheter spridda över landet. Här hittar du
boende enligt LSS och HVB för ungdomar som vuxna. Är du intresserad av att studera, kan du läsa på
vår gymnasiesärskola eller om du är över 18 år, så kanske du funderar på vår folkhögskola. Oavsett vilken
verksamhet du är intresserad av vet vi att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra. Vill du veta mer om oss och
vad vi kan göra för dig är du självklart varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

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

UNIK · 25

VÄ R L D E N R U N T

FUB-NYTT

Fångad i fattigdom?
På förbundsstämman i maj kommer rapporten ”Fångad i fattigdom?”
presenteras. Det är en genomgång av ekonomin för vuxna personer
med utvecklingsstörning. Underlaget till rapporten har beretts av
Ekonomigruppen varefter Förbundsstyrelsen har gett direktiv för
slutförande. På styrelsemötet 15 mars tog Förbundsstyrelsen beslutet
att göra rapporten till sin egen.
Titeln på rapporten visar på hur det ser ut för många personer med
utvecklingsstörning nu men frågetecknet visar att det inte behöver
vara så. Rapporten kommer att ligga till grund för vidare intresse
politiskt arbete i FUB.
Efter stämman kommer lokalföreningarna och länsförbunden att

få material som stöd i det fortsatta arbetet på kommun och länsnivå
för att driva ett förändringsarbete.
Nu pågår en undersökning där Riksförbundet tillsammans med
Medlemsrådgivare och Rättsombud undersöker ett urval kommuner
och hur de hanterar olika ekonomiska frågor. Resultaten från den
presenteras till hösten.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med en samlad insats från
alla nivåer i organisationen för att förbättra den ekonomiska situationen för vuxna personer med utvecklingsstörning.
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

AN N ON S

Lägesrapport från Come Together
– utbildningskonferens i Tanzania

Årets Förbundsstämma
med Temadag om LSS

Hur anpassar vi skolor, klassrum och lektioner efter våra olikheter?
Hur når vi ett inkluderande samhälle? Det är några av frågorna som vi diskuterar
på Come Together’s första nätverkskonferens i Tanga, Tanzania.

D

rygt 60 representanter från
olika organisationer och
skolor samlades i slutet av
februari som en start på kapacitetsutveckling och nätverksbyggande inom
Come Together. Med på konferensen
var också sex representanter från
Come Together’s partner i Rwanda,
paraplyorganisationen Collectif
Tubakunde.

Värdefulla dagar
Vi hade tre dagar fyllda med entusiastiska diskussioner om hur vi anpassar
skolor och undervisning. Barn och
ungdomar med olika funktions26 · UNIK

nedsättningar var med och gav sina
erfarenheter och idéer. Tillsammans
med representanter från organisationer, skolor, lärarhögskolor och från utbildningsdepartementet diskuterar vi
vägen framåt. Jag vågar säga att alla är
överens om att det var värdefulla dagar
för att bygga vidare på de nätverk som
redan finns och för att stöta och blöta
olika idéer. Det har varit en bra start
på de delar av Come Together som vi
tillsammans med partners genomför i
Tanzania och Rwanda. Nu har vi utökat
nätverket, känner varandra och kan
planera vidare!
Den sista dagen på konferensen

gjorde vi studiebesök på skolor i
Tanga. Vi besökte några av de få
skolor som har kommit långt med att
göra inkluderande utbildning möjlig
med blandade klassrum och några
som utvecklar specialundervisning.
William Henryk, koordinator på
YDCP Tanga som arrangerar konferens tillsammans med Come Together
sammanfattar:
– Vårt enda problem är tiden! Alla
deltagare har en sådan entusiasm och
så mycket de vill diskutera och lära
sig, alla vill prata och dela med sig. Vi
skulle kunna hålla på i flera veckor!

Delat erfarenheter
Det har också varit fantastiska dagar
för mig som projektledare att träffa
många olika aktörer på områdena
inkluderande undervisning och specialskolor. Vi har alla lärt oss mycket
och tar med oss gemensam ny energi.
De sex representanterna från Collectif Tubakunde i Rwanda har gett
sina erfarenheter och fått med sig nya
idéer om vad som är möjligt.
TEXT OCH FOTO: JOHANNA BERGSTEN,
PROJEKTLEDARE FÖR COME TOGETHER

www.cometogethereveryone.org

Den 16-18 maj 2014
hålls FUB:s Förbundsstämma
på hotell Quality Hotell
Konserthuset i Malmö.
För mer infomation se
www.fub.se

Solhagagruppens vision är att ge
människor med funktionsnedsättning
ett gott liv hela livet.
Långsiktighet, trygghet och
engagemang är viktigast för oss.
För barn och unga
Boende, träningsboende, skola, utredning, HVB, stöd och fritid
För vuxna
Boende, utredning, HVB, arbete, stöd och fritid
Solhaga direkt: 010 707 58 99
www.solhagagruppen.se
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Solhaga
gruppen
Ett gott liv – hela livet

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

.

Nästa nummer kommer den 25 juni. Boka senast den 12 maj.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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FUB på besök i borgen

Lång väg till jobb för FUB:s medlemmar
Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är mycket högre än för dem utan
funktionsnedsättning. Det är ofta en lång och snårig väg till jobb för många av FUB:s
medlemmar. Frågorna var många när FUB besökte LO.

Vi finns i Stockholm,
Göteborg, Skåne, Uppsala &
Västerås.

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

medlemmar så sällan ges chansen att
bli medlemmar i facket? Många som
idag har daglig verksamhet vill ha ett
arbete. Men ibland kan det vara en
lång och snårig väg dit. Vi hade en
lång och intressant diskussion med
Linda och Ulrika kring svårigheterna
och möjligheterna till arbete för vår
grupp. Arbetsgruppen hoppas att
denna diskussion leder till ett ökat
engagemang i frågan från fackligt
håll.
Som en avslutning på vårt besök
fick vi en guidad rundtur av Linda
Grape i den fina gamla ”borgen”.
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

”Jag har fått mitt drömjobb, anställning i en
livsmedelsaffär!
Det är bra att ha en riktig
lön. Nu har jag råd med lite
kläder och smink.”

Eva-Mari , anställd på COOP

FUBs internetannons nr 1 2013.pdf

1

2013-01-30

08-580 813 40, www.misa.se
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Kia Mundebo
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Ombudsman FUB
CMY
e-post: kia.mundebo@fub.se
K
tel: 08-508 86 627

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

AN N ON S
Konferensrummet från vänster: Marie Linder, Ulrika Vedin, Gunilla Johannisson, Jonas Norrby, Anders Peterson (skymd), Monica Carlsson,
Gunilla Carlsson och Linda Grape.

F

UB:s grupp ”Arbetsgruppen” som
arbetar med motion 12 har varit
på besök i borgen. Inte vilken
borg som helst utan LO borgen. Egentligen är det ingen borg fast det kallas
så, utan ett mycket fint gammalt hus
som LO köpte redan 1926 och byggde
om till kontorshus.
Fast det var inte för att se huset som
vi var där utan för att träffa Linda
Grape, Ulrika Vedin och Marie Linder.
De två förstnämnda är utredare på
LO, Linda jobbar med arbetsmarknadspolitik och Ulrika med arbets
löshetsförsäkring.
Marie Linder är kommunikationschef på LO och har tidigare jobbat på
Neuroförbundet. Det gör att hon har
viss kännedom om hur villkoren för
en person med funktionsnedsättning
kan se ut. Fast det skiljer sig åt eftersom många i Neuroförbundet har utbildning och arbetserfarenhet innan
de blir sjuka, vilket kan underlätta att
behålla eller få ett arbete.
Vi fick veta lite om LO och berättade
själva en del om FUB.
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Önskade mer på lättläst
Arbetsgruppens deltagare hade förberett besöket genom att fundera ut frågor och titta på LO:s hemsida. Det blev
en först en diskussion kring hemsidan
och gruppen delgav åsikter och önskemål om den. Bland annat önskade man
mer information på lättläst.
Vi pratade också om övrigt skriftligt
material som ibland LO ger ut på enkel
svenska men inte på lättläst, vilket kan
göra att personer med utvecklingsstörning inte kan ta till sig innehållet.
Arbetsgruppen lovade att ställa upp
som testgrupp/fokusgrupp för utveckling av hemsida och material. Marie var
sedan tvungen att gå iväg till ett annat
möte och vår diskussion övergick till
mer arbetsrelaterade frågor.
Arbetsgruppen berättade om vilka
specifika problem det finns för just
personer med intellektuella funktionsnedsättningar. En arbetsmarknad som
kräver allt mer sociala, självgående,
flexibla och självgående arbetstagare är
en svårighet. Att många enkla servicejobb försvunnit är en annan. Många

har erfarenhet av att det inte är så
svårt att få praktik men att få ett jobb
efter praktiken är en annan sak. En
del har haft tvåsiffrigt antal praktiker
under åren, praktiker som fungerat bra. Trots det har de inte blivit
erbjudna jobb. Somliga företag tycks
sätta det i system. Vi pratade också
om dagliga verksamheter som finns
ute på företag och att de ibland blir
så arbetsnära att det är att räkna som
arbete. Men att en del företag backar
när det blir tal om anställning.
Arbetslösheten för personer med
funktionsnedsättning är mycket
högre än för dem utan funktionsnedsättning. Exempelvis står det i
en rapport från Handisam att bara
44 procent av dem som har nedsatt
arbetsförmåga har jobb. Bland övriga
befolkningen är det 75 procent som
har jobb. Siffrorna är från 2013.

Facket långt borta
När det gäller arbete för vår grupp
i FUB tyckte vi att facket står tyst
och långt borta. Kanske för att FUB:s

Intradagar 23–24/9

Kom och lyssna på Måns Möller, Lottie Giertz, ,
Veronica Lövgren, Karl Grunewald, Thomas Jansson,
och många fler!

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

intradagar

22–23 september 2014
I år fyller LSS 20 år. Det speglar vi på
årets Intradagar, liksom många andra
viktiga ämnen som:
• Inflytande och självbestämmande
• Daglig verksamhet
• Den nya tillsynen
Föreläsare:
Karl Grunewald, Thomas Jansson, Ove Mallander, Therése
Mineur, Magnus Tideman, Lennart Magnusson, Birgitta Hagström, Veronica Lövgren, Fredrik Svenaeus, Barry Karlsson,
Christine Gustafsson, Anders Lindström, Karin Löwenborg,
Teater Barda, Sanna Johansson, Eva Isaksson, Lottie Giertz,
Linda Björk, Cecilia Brönemyr, Isabelle Sundström, Margareta
Frost och Informationsgruppen och Framtiden två grupper
inom daglig verksamhet i Malmö. Dessutom politiker från de
olika partierna.

Plats: Essinge
konferenscenter
Stockholm.

• Diagnoserna och samhället

Adress:
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 3 200 kr.
Läs mer i foldern som
kan laddas ner som
pdf-fil från:
www.fub.se

• Åldrande och LSS-insatser
• Personer som har en svår utvecklingsstörning
• Motion och hälsa
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funktionshindrat
barn?

mawixart.se

Har du också ett

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

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

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och som känns
personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!

da i över
Går att använ

100 butiker,

hotell, restau

ranger och up

plevelseföre

tag.

Gå med i Lotteriet nu
– du får ett presentkort som tack
Varje månad har våra lottköpare chans att dela på vinster värda många miljoner. Samtidigt bidrar de
till att vi kan skänka hela vårt överskott till FUB och övriga organisationer som vi stödjer. Sedan Lotteriet
startade år 2005 har de fått ta emot över 4,9 miljarder kronor.
Resor, ny bostad, en bättre värld… alla har vi våra
drömmar. En del av dem går att köpa för pengar, andra
kräver ett socialt engagemang. Genom att vara med i
PostkodLotteriet har du chans att uppfylla både dina
egna och dina medmänniskors önskningar.
Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut till helgen –
en miljon kronor på fredagen och ytterligare en miljon
varje lördag plus upp till 100 000 kr per lott och en

bil varje fredag. Dessutom lottar vi ut många miljoner
i GrannYran tre gånger per år och i många vinstrika
extradragningar under året.
Du får ett presentkort värt 300 kr
Gå in på postkodlotteriet.se/vinstchans och köp
en lott inom 7 dagar. Som tack får du ett riktigt
superpresentkort värt 300 kr som du kan använda
i över 100 butiker, hotell, restauranger och
upplevelseföretag.

Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
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Läs mer på vår hemsida

www.dfarm.se

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans
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TEKNIKSTÖD

TEKNIKSTÖD

Stöd i skolan är samhällsekonomiskt lönsamt
Att investera i elever som behöver stöd i skolan, visar sig vara utomordentligt lönsamt,
enligt en studie av regeringens satsning ”Teknikstöd i skolan”.

Ingvor Sörensen och Maria Loustalot-Forest.

analys av de tänkbara och möjliga
samhällsekonomiska effekterna av
regeringsuppdraget ”Teknikstöd i
skolan” som presenterats i samband
med Hjälpmedelsinstitutets skolkonferenser i Umeå, Göteborg och
Stockholm under vintern.
Det är naturligtvis svårt att göra
en fullständig ekonomisk värdering
av vad kostnaden är för en person
som inte får rätt stöd i skolan.
Konsekvenserna på det mänskliga
planet är inte mätbara, emellertid
finns det ett intresse av att titta
närmare på några faktorer som ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv
kan uppskattas.

Skräddarsy hjälpmedel
Teknikstöd förbättrar skolarbetet visar en rapporten: ”Teknikstöd i skolan”. Personerna på
bilden saknar samröre med texten. Fotograf: Jonas Arnesson.

D

en samhällsekonomiska kostnaden är större för personer
som lyckas mindre bra i skolan på grund av bristande stöd och
därmed senare i livet får svårigheter

både när det gäller att komma in på arbetsmarknaden och att klara sin hälsa
– än den blir att hjälpa dem redan
när de går i skolan. Det är resultatet
av nationalekonomen Ingvar Nilssons

Bakgrunden till rapporten är det
regeringsuppdrag som Hi har haft
att under 2011 – 2013 att samordna
försöksverksamheter, där stöd gavs
till elever med kognitiva svårigheter
i gymnasieskolan. Syftet har varit
att uppmuntra skolhuvudmän att
skräddarsy hjälpmedel till eleverna för att ge bättre stöd i under-

Vad säger lagstiftningen om rätt till hjälpmedel i skolan?
Enligt Skollagen (2010:800) så har alla elever
rätt till det stöd som de behöver i sitt lärande
och i sin personliga utveckling så att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildnings mål1.
De står också att utbildningen syftar till att
barn och elever ska inhämta och utveckla
1

Kap 3 §3 Skollagen
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kunskaper samt främja alla barns och elevers
utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära. Även skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt då det fastslås att i skolan ska
hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Även om det inte uttryckligen står något
om hjälpmedel så kan det innebära att det är
just ett sådant som eleven behöver för att få
det stöd som är lagens intentioner.

I Skolverkets allmänna råd om åtgärdsprogram är det emellertid klart uttalat att det
kan handla om olika typer av hjälpmedel.
Övriga lagar som reglerar rätten till att få ett
tekniskt hjälpmedel förskrivet är Hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Lagen om medicinska
produkter (1993:584).

visningen och även att underlätta
övergången från skola till livet efter
skolan. I uppdragets del om övergång
till livet efter skolan har fokus legat
på samverkan mellan aktörer. Även
ökad kunskap om hur teknikstödet
kan användas i undervisningen hos
skolpersonal och metoder för att
överföra kunskapen från skolan till
en praktikplats eller arbetsgivare har
ingått i uppdraget. Förutom specialpedagoger ingick även arbetsterapeuter och it-tekniker i arbetet.

Förbättrat skolarbete
Resultat av Teknikstöd i skolan har
varit mycket positivt. I stort sett alla
elever tyckte att teknikstödet de fick
innebar att skolarbetet gick bättre.
Hjälpen av arbetsterapeuten och
den ökad kunskap man fått om sina
egna svårigheter var också något som
många elever ansåg hade varit viktigt
för deras utveckling.
Några viktiga slutsatser från
verksamheten var att relativt enkla
tekniska hjälpmedel kan göra stor
skillnad, arbetsterapeuterna kompletterar nuvarande elevhälsa på ett bra
sätt, kunskap om kognitiva svårigheter och teknik behöver bli bättre i
skolan samt att insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma.

Social investering
Vidare konstateras det i rapporten
att det är en klok social investering
att förhindra att människor hamnar

utanför både arbetsmarknaden och i
samhällslivet som helhet.
Slutsatsen är att om fler personer
kommer ut i arbete skulle det innebära stora besparingar för en kommun. Det är ofta kommunen som står
för både kostnaden för det stöd som
den enskilde eleven får i skolan och
den besparing som uppstår senare i
livet. Det intressanta är dock att det
är den kommunala skolan som står
för kostnaden när eleven går där, men
kommunens socialtjänst som gör
besparingen av skolans investering i
elevstöd. Det leder till att de ekonomiska konsekvenserna dels omfördelas men även sprids över längre
tid. Den sociala investeringen görs
idag av skolan och besparingen för
socialtjänsten kommer sedan att löpa
under lång tid framöver. Nilsson kan
i rapporten inte värdera den exakta
besparingen som teknikstöd i skolan
resulterat i, men däremot kan han
ge exempel på ekonomiska värden
på några effekter som det leder till.
Ett exempel är om en elev bara delvis
står utanför samhället istället för att
göra det helt görs en samhällsvinst på
cirka 5.8 miljoner.

hjälpa elever i skolan? Ingvar Nilssons
tror att en förklaring kan vara att de
långsiktiga ekonomiska effekterna
ofta blir otydliga i de underlag som
berörda beslutsfattarna tar del av.
Kortsiktighet och uppdelning av kostnaderna mellan olika enheter inom
kommunen kan också utgöra hinder.
Rapportens slutsats är ändå tydlig, att
investera i elever som behöver stöd, i
detta specifika fall teknikstöd, visar
sig vara utomordentligt lönsamt.
TEXT: ANNA GABRIELSSON
FOTO: MATERIALET KOMMER FRÅN PROJEKTET
TEKNIKSTÖD I SKOLAN,
HJÄLPMEDELSINSTITUTET. WWW.HI.SE

Läs mer:
• Teknikstöd i skolan – en socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckande och arbetsmarknaden,
Nilsson Ingvar, Nilsson Lundmark
Eva och Wadeskog Anders.
• Teknikstöd i skolan – slutrapport,
Dahlin Erika och Lagerkrans Elisabeth.
• Det omöjliga tar bara något längre
tid, Nilsson Ingvar och Nilsson
Lundmark Eva.
Rapporten handlar om socioekonomiska beräkningar av vad utanförskapet i utsatta bostadsområden
kostar.

Hjälpmedel en investering
Förutom att det leder till att man bör
se tekniska hjälpmedel i skolan som
en investering och inte som en kostnad så väcker resultaten en del frågor.
Om nu kostnaderna är så betydande
varför görs det idag inte mer för att

Anna Gabrielsson
Ombudsman FUB
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
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Skärpt kontroll av
ställföreträdare
Regeringen föreslår i en
lagrådsremiss åtgärder för att
säkerställa att det finns tillgång
till kvalificerade och lämpliga
ställföreträdare.
Att vara god man och förvaltare är ett viktigt
uppdrag. I de flesta fall gör gode män och
förvaltare en mycket god insats för den företräder. Det är samtidigt viktigt att säkerställa
att alla som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt
kontroll av de som utses till ställföreträdare,
bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret. En god man eller förvaltare
ska inte utses för fler uppdrag än personen
klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren
ska ansvara för att gode män och förvaltare
erbjuds den utbildning som behövs.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1
januari 2015
Läs mer på: www.regeringen.se

Glad påsk önskar Unik!
Påskspel
Under april kan du spela ett påskspel med
ritade tecken. Du behöver inget abonnemang för att spela.
Gå in på www.ritadetecken.se
Klicka på spelets luckor så ser du om du
kommer ihåg hur orden tecknas. Spelet
styrs med musen eller tangentbordet.
www.spsm.se

PE RSON E R M E D
FUN K TION S N E DSÄT TNING
UTSÄT TS OCKSÅ FÖR

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

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

K R Ä N K N ING A R , HOT OCH
VÅ LD. OM FLE R S E R , K A N
FLE R FÅ HJÄ LP.

Välkommen med din ansökan!

ANNONS
Precis som andra utsätts också människor med funktionsnedsättning för kränkningar, hot och våld av sin partner eller
sina anhöriga. Många är beroende av personen som utsätter dem för brotten. Det gör det svårt att söka stöd.

Polisen vill göra fler medvetna om att det här är vanligare än vad man kan tro, och att det är allvarliga brott som ska polisanmälas. Samtidigt vet vi att det kan vara svårt att prata om. Som stöd i arbetet eller i samtal och diskussioner har vi tagit
fram ett pedagogiskt material som finns på polisen.se/pressrum. Det kan användas i skolan eller som diskussionsunderlag
på till exempel gruppboenden och på andra ställen där frågan är aktuell. På polisen.se/komtilloss kan du läsa mer, och ta
reda på vad du ska göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

Läs mer om brott i nära relationer på polisen.se/komtilloss För anmälan, ring 114 14 eller besök närmaste polisstation. Vid akuta ärenden, ring 112.
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