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Det råder Frans-feber i Sverige just nu. 

Låten ”If I Were Sorry” spelas hela tiden på radion, 

och den toppar klippen på Youtube 

och nedladdningar på Spotify.

Det var med den låten som Frans Jeppson-Wall 

vann Melodifestivalen 2016. 

Därmed blev Frans låt Sveriges bidrag till

musiktävlingen: Eurovision Song Contest.

”Eurovision Song Contest” i Sverige

Tävlingen går i år på Ericsson Globe i Stockholm,

den 14 maj. 

Förra året vann Sverige 

”Eurovision Song Contest” med

låten ”Heroes”, som Måns Zelmerlöw sjöng.

Alla lyssnar på Frans!

I år är temat för Eurovision Song Contest:

Come Togheter, som betyder 

att vi ska ”hålla ihop”. 

Ett bra tema för tävlingen. 

Sjöng för Zlatan

Frans Jeppson Wall har sjungit  

ända sedan han var liten. 

Han slog igenom redan när han var sju år.

Då sjöng han ”Who’s da Man”. 

Det var en hyllningssång till fotbollspelaren

Zlatan Ibrahimovics.

Nu är han 17 år och går i gymnasiet i Ystad. 

Nu ska han snart tävla igen. 

Frans Jeppsson-Wall. Foto: Stina Stjernkvist/SVT
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TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS  FOTO: SVT

Denna gång sjunger han sin låt i tävlingen  

Eurovision Song Contest. 

En kärlekslåt

Låten ”If I Were Sorry” säger Frans är en slags kärlekslåt. 

Man får tolka den som man vill, tycker han.

Låten har han skrivit tillsammans med två andra.

Unik håller tummarna för Frans 

och säger: 

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!

Det här är Frans:
Namn: Frans Jeppson-Wall
Ålder: 17 år.
Bor: Ystad
Gör: Går i gymnasiet, Naturvetenskapligt 
program i Ystad.
Aktuell: Vann Melodifestivalen med låten:  
”If I Were Sorry”. Ska tävla för Sverige 
i  Eurovision Song Contest 14 maj i 
 Stockholm. 

Sista delen i Frans låt; ”If I Were Sorry”:

”If I were sorry
if I were sorry

If I were sorry
if I were sorry

If I were sorry
I’d take a vow of silence

I wouldn’t say a single word
if I were sorry

If I were sorry
I’d be on my hands and knees
beggin pretty please 
if I were sorry
but I’m not sorry no”

Frans Jeppsson-Wall. Foto: Janne Danielsson/SVT
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SPORT – TENNIS

Felicia och Leo älskar att spela tennis
Felicia Bergström och Leo Belovarsky tycker tennis är den  

bästa sporten som finns. 

Varje vecka i snart tre år har de spelat tennis.

Tränaren Rickard Tuvesson lär ut hur bollarna ska slås, 

och att man ska vara trevlig mot varandra

under träningen och spelen. 

Felicia Bergtröm älskar att spela tennis och har spelat på Solna Tennisklubb i flera år.
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– Jag har spelat tennis i flera år. Det är jättekul. 

Jag blir bättre och bättre, 

säger Felicia Bergström, 14 år.

Flera i gruppen som spelar tennis i 

Solna tennisklubb går också i samma skola, 

och har sällskap till träningen. 

Rickard Tuvesson är tränare. 

Han tycker alla som vill ska få spela tennis.

Lär andra spela tennis

– Jag har spelat tennis sedan jag var liten,

nu lär jag ut sporten till andra, säger han. 

Sedan några år är han anställd som tennistränare

på Solna tennisklubb. 

– Jag tränar många olika grupper. 

Min favoritgrupp är den här. 

Vi har så roligt tillsammans, 

och alla tycker verkligen om att spela tennis. 

Dessutom är alla så trevliga mot varandra. 

Det är viktigt i alla sporter. 

Leo Belovarsky är 15 år.

 Tennis är hans favoritsport.

– Jag kommer till träningen varje vecka. 

Jag gillar olika sporter. 

Tennisen gillar jag bäst. 

Spelar för att det är roligt

Han berättar att klubben har tävlat mot 

några andra klubbar. 

– Det är spännande att tävla. 

Men det är på träningarna man lär sig mest, säger 

han och slår en hård boll som precis far över nätet. 

– Här spelar vi inte i första hand för att vinna. 

Här spelar vi för att det är så roligt med tennis,  

säger Rickard och en ny boll till en av  

spelarna på tennisklubben ”med stort hjärta”.

 TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

Tennisgruppen tar en 
liten paus innan nästa 
pass. Från vänster: Felicia 
Bergström, Elvira Arvinder, 
Rosie Alderete, Felix 
Wikmar, Jenney Norell, 
Leo Belovarsky och tränare 
Rickard Tuvesson. 

Leo Belovarsky samlar in 
bollar till ett nytt set. I bak-
grunden Elvira Arvinder och 
Felicia Bergström.

Rosie Aldereta gillar också tennis och spelar i samma grupp som Felicia. 
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Frida går på utbildningen SV Kulturcollege i Örebro.

Det har hon gjort i snart tre år. 

SV Kulturcollege startades av 

Studieförbundet Vuxenskolan 2013. 

Utbildningen är till för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. 

Den gruppen brukar inte ha så många alternativ

att välja på efter gymnasiet, 

om man vill fortsätta att utbilda sig. 

Den här utbildningen använder kulturen

som verktyg för att eleverna 

ska kunna stärka sig själva.

Den handlar också om att förbereda sig 

för arbetslivet eller vidare studier.

Måla och skriva poesi är det bästa Frida vet!

Redan när Frida Falkenström var liten ritade, 

målade hon och skrev poesi. 

Nu har hon fyllt 30 år. Det firades med en utställning 

hemma på gården i Askersund, där Frida bor. 

KONST OCH POESI 
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”Farliga frun fiser flugor” tillsammans med alla 

mina dikter, berättar Frida. 

Frida skriver oftast om känslor

i många fall handlar det om kärlek, 

både glatt och roligt, men ibland också sorgligt. 

– Dikterna är ofta vackra,  

men ibland rätt hemska också, 

säger Frida. Hon tycker det är jättekul

att få ha en utställning med sina egna 

olika saker. 

TEXT OCH FOTO: 

FRIDA OLSSON, KOMMUNIKATÖR PÅ SV KULTUR COLLEGE I ÖREBRO

 
Kontakt: www.svkulturcollege.se

Måla och skriva poesi är det bästa Frida vet!

Det Frida älskar mest i livet är 

att måla och skriva poesi. 

Hon har till och med hittat på egna blommor 

som hon gett olika namn. 

Blommorna finns med i både utställningen 

och i en bok som hon gjort.

– Jag har hittat på alla blommor och namn själv.

De är samlade i min bok 

KONST OCH POESI KONST OCH POESI

Frida Falkenström har skrivit en egen bok. 
Den har det roliga namnet: ”Farliga frun 
fiser flugor”.
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BOKTIPS:

Anna på Brännö

Anna ville flytta hemifrån.

Hon har bott på Brännö i hela sitt liv, 

där har hon sin familj och vänner. Där vill hon stanna. 

Det finns ingen bättre plats i världen, säger Anna. 

Nu har hon ett eget litet hus på Brännö. 
 

I boken får vi följa Anna i hennes vardag. 

Hon arbetar på Kulturlabbet i Göteborg. 

Dit åker hon båt, buss och spårvagn.

Där får hon sjunga och spela teater. 

Anna tycker om att stå på scen. 

Anna arbetar extra på Brännö värdshus.

Det har hon gjort i tio år. 
 

Boken: ”Anna på Brännö” är utgiven 

på LL-förlaget. Den är skriven på lättläst 

svenska av Agneta Slonawski. 

Bibbi Friman har tagit de fina fotografierna 

i boken. 
TEXT: LENA EDVARDSSON, FUB GÖTEBORG

Den här boken är skriven på lätt svenska. 

”Mats Drömmer” är en spännande historia.

Mats är 27 år och har nyligen flyttat till egen lägenhet.

Han har Downs syndrom.

En natt har Mats en konstig dröm.

Dagen därpå är hans flickvän inte på jobbet.

Äventyret har börjat.

Vad som händer och hur det slutar berättar vi inte.

Det får du ta reda på själv.

Vi som läst boken tycker att den är bra.

Den är lagom lång.

Det är bra att det finns frågor i slutet av boken. 

Då kan det vara lättare att prata med andra om boken.

Margareta Lunde – Martinsson har skrivit boken.

Hon vill skriva fler böcker om Mats.  

Det ska bli en hel serie böcker.

Om du vill beställa boken kan du göra det här:

http://www.smartbojen.se/utbildning/litteratur/

Läst av Conny Bergqvist och Kia Mundebo.

Här läser Conny Bergqvist boken 

Mats Drömmer.

”Mats drömmer” 

http://www.smartbojen.se/utbildning/litteratur/
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FRÅGA
Jag har bott i LSS-bostad i 15 år.

Min LSS-bostad kallas för servicebostad.

Det finns två personal jag inte gillar.

Sedan personalen började för två år sedan

vill jag inte ha så mycket hjälp i mitt hem.

Min bror ringer mig varje kväll 

för att hjälpa mig göra mina saker.

Jag kan alltid ringa min bror även på natten,  

för att han är så snäll och hjälpsam.

Den personalen jag gillar 

kommer och hjälper mig att laga mat.

Igår fick jag telefonsamtal 

från en LSS-handläggare.

Hon sa att jag är så duktig 

och klarar mig bra själv.

Hon sa att jag inte går

så mycket till gemensamhetslokalen.

Sedan sa hon att jag inte hade behov

av en LSS-bostad längre.

LSS-handläggaren ville att jag ska komma 

och skriva på ett papper 

så att jag inte längre har en LSS-bostad.

LSS-handläggaren sa 

att det räcker med boendestöd 

enligt socialtjänstlagen till mig.

Hon sa att hon kunde hjälpa mig att 

söka boendestöd och att det var jättebra.

Jag vill inte flytta till en annan lägenhet.

Jag kan inte sova utan hjälp på natten.

Jag kan inte koppla av på kvällen själv.

Min bror har hittat en flickvän 

och säger att han kanske inte 

kommer ha så mycket tid att hjälpa mig.

Jag tycker om att gå till gemensamhetslokalen 

på kvällen men inte så ofta nu för tiden 

när jag pratar med min bror på kvällarna.

Kan personalen tvinga mig byta bostad??

SVAR
Säg till LSS-handläggaren 

att du tillhör personkrets 1 i LSS 

och fortfarande har behov av din LSS-bostad.

Säg att din funktionsnedsättning 

aldrig kommer att bli bättre.

Säg att det bara är för 

att du inte gillar två personal just nu 

som din bror måste hjälpa dig.

Ditt behov av hjälp har inte minskat.

Säg att din bror har fått en flickvän 

och inte hinner hjälpa dig mer.

Fråga om det finns möjlighet 

att byta personal.

Säg att det är olagligt 

att ta ifrån dig ditt LSS-beslut om bostad.

LSS-handläggaren får inte ta tillbaka 

LSS-beslutet om bostad med särskild service.

LSS-handläggaren får inte 

erbjuda boendestöd 

enligt socialtjänstlagen istället.

Be någon om hjälp att ringa 

LSS-handläggaren till exempel 

ett av FUB:s rättsombud.

FRÅGESPALTEN

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

I boken får vi följa Anna i hennes vardag. 

Hon arbetar på Kulturlabbet i Göteborg. 

Dit åker hon båt, buss och spårvagn.

Där får hon sjunga och spela teater. 

Anna tycker om att stå på scen. 

Anna arbetar extra på Brännö värdshus.

Det har hon gjort i tio år. 
 

Boken: ”Anna på Brännö” är utgiven 

på LL-förlaget. Den är skriven på lättläst 

svenska av Agneta Slonawski. 

Bibbi Friman har tagit de fina fotografierna 

i boken. 
TEXT: LENA EDVARDSSON, FUB GÖTEBORG
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Jag är en kvinna på 55 år från Norrbotten. Gillar 
att vara på dans, bio och spela boule. Är mycket ute och 
går. Söker man mellan 45-55 år som jag kan träffa och 
umgås med och som bor i närheten. Ett plus är körkort 
och bil. Får gärna vara glad, trevlig, positiv och ärlig.
Skriv till 178 Anette 

Man på 30 år som bor i ett gruppboende i Kil söker 
trevlig tjej i Värmland mellan 30-32 år. Intressen är 
hästar, filmer. Skicka gärna foto.
Skriv till 177 Mikael

Jag är en ung brevskrivare som söker brevvänner, 
helst från Skåne och Västergötland. Intressen är 
bland annat bio, cykla, gå promenader och ta fotobilder 
med min kamera.
Skriv till 176 Johan

Jag är en tjej på 26 år som bor i Karlstad på ett 
serviceboende. Söker tjejkompisar i samma ålder som 
gillar att gå på stan, se på film eller ta en fika hos varandra 
och bara umgås.
Skriv till 185 Ann-Sofie

Jag är en tjej på 19 år som tycker om att måla/
pyssla, gå på disco, facebooka, laga mat och baka, spela 
Sims, umgås, mysa, simma, bada, promenera med sina 
2 hundar, fika och shopping. Söker brevvänner tjejer som 
killar. Vill ha en vän!
Skriv till 183 Sara

Jag är en kille på 49 år som söker en pojkvän mellan 
18-40 år. Mina intressen är blandade. Kul om du har foto 
på dig. Helst inom trestads området.
Skriv till 022 ”En fin vårträff”

Jag är en trevlig singel kille på 48 år som bor i 
Stockholm. Intressen är att dansa, att boula och att gå 
på promenader. Jag vill gärna träffa en singel tjej i åldern 
30-55 år som bor i Stockholm som jag kan dela mina 
intressen med. Hoppas träffa min stora kärlek.
Skriv till 012 Claes

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3)  Skriv namnet och numret på den person 

som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.

Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.

Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1)  Skriv ett kort brev 

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB 
Box 6436 
113 82 Stockholm

OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många 
”annonser”. Då kan det bli kö 
och man kan få vänta 
till nästa nummer av Unik. 

Nya vänner



Jag är en tjej på 49 år som söker en trevlig kille med 
egen lägenhet i Örebrotrakten. Intressen är mysiga 
hemmakvällar och musik. Killen ska vara snäll och ärlig 
och i ungefär samma ålder. Skicka gärna foto.
Skriv till 182 Margareta

Jag är en glad kille med humor, 38 år, som gillar 
att laga mat, baka, lyssna på musik, jobba och vara 
ute i solen. Söker tjej i samma ålder, som delar mina 
intressen. Skicka gärna bild!
Skriv till 181 Tobias

Jag är en tjej på 33 år i Trollhättan söker en kille 
mellan 30-37 år som bor i eller nära Trollhättan. Bor 
i egen lägenhet och jobbar på ett café. Intressen är 
bowling och konserter och film mm. Du ska vara rök och 
spritfri.
Skriv till 180 Ulrika

Jag är en tjej på 27 år, som sitter i rullstol och bor 
i Malmö. Älskar att lyssna på musik, se på hockey 
speciellt Rögle. Min favoriträtt är pizza. Tycker även om 
att spela bowling. Söker en kille i ungefär samma ålder 
som bor i Skåne. Du ska helst ha långt hår. Skicka gärna 
foto.
Skriv till 179 Sandra

Jag är en kvinna på 52 år söker en vattenman i 
53-60 år som gillar djur och vara i naturen i Trosa eller 
Vagn härad.
Skriv till 184 Hillevi

Jag är en kvinna på 41 år söker brevvänner. 
Intressen är bowling, vara med vänner, bandy, hockey 
med mera. På fritiden träffar jag vänner och bowlar, 
lyssnar på musik, håller på med datorn. Älskar hundar. 
Glad om någon vill brevväxla med mig.
Skriv till 186 Johanna  

Tjej på 47 år önskar brevvänner från 
Norrbotten. Intressen musik, djur och utevistelse. 
Skriv till 187 Marie

Omtänksam kille på 35 år som bor i Smålands-
kullar. Intressen teknik och dator att spela innerbandy. 
Tycker om att dansa, lyssna på musik och träna. Bor i 
egen lägenhet och har körkort och bil. Söker snäll tjej 
mellan 25-40 år som bor i Jönköping, Hallands län. 
Skicka gärna foto.
Skriv till 122 Bo

Jag är en ärlig, trevlig och rolig person på 63 
år. Mina intressen är mysiga hemmakvällar, musik, 
dans och gå ute i naturen. Jag söker en kvinna mellan 
64-65 år som är 189 cm lång och har mörkt hår. Du ska 
vara ärlig, rolig och gärna bor i Arvika, Skoghall, Kil, 
Sunne, Filipstad eller Åmål. Vi kan besöka varandra 
och stanna en helg. Jag saknar kärleken mycket! Svara 
snarast, gärna med foto.
Skriv till 068 Bertil

Jag är en glad, trevlig, omtänksam kille på 27 år. 
Bor i södra Sverige och söker en trevlig tjej. Jag gillar 
att resa på sommaren, jag gillar tv-spel, film, utflykter av 
olika slag mm.
Skriv till 114 Anders

Jag är en tjej på 52 år som vill ha en vän som 
kan göra saker. Gillar djur. Bor i Lidköping. Jag 
hjälper till i stallet och katthem. Du får veta mer om du 
svarar.
Skriv till 061 Anneli

Är en 28-årig tjej som söker vänner både killar och 
tjejer, i Lund, Lomma, Kävlinge och Malmö-kom-
mun och Svedala. Är intressserad av djur, vänner, bio, 
dans och gå och fika. Bör vara i åldrarna25-30 år. Bor i 
Lund. Svara gärna med foto,
Skriv till 155 Anne-Li  
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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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Lars Olsson.

Vi minns Lars Olsson

Appen Matglad hjälper dig att laga mat
Matglad är en app. 

Med hjälp av den kan du laga mat 

och planera dina måltider och inköp.

Appen kan du ladda ner i din smartphone

eller i din läsplatta (iPad).

Här finns bilder på maträtter

och recept som är lätta att följa. 

Unik tipsar om ett bra och gott recept

på falukorv, som finns i appen.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Lars Olof Olsson är död. Han dog i april. 

Han var en viktig röst för rättigheter  

för personer med utvecklingsstörning i Sverige. 

– Tack vare honom vågade jag ta över som ordförande.  

Han stöttade mig om det var något jag undrade över,  

berättar Anders Peterson som blev  

ordförande för Riks-Klippan 2007. 

– Det är tråkigt att en av de första ledamöterna 

i Riks-Klippans styrelse har lämnat oss.  

Han var en bra förebild för personer  

med utvecklingsstörning. 

Jag kommer aldrig att glömma honom, 

säger Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare. 

 

– Vi som arbetat ihop med Lars är stolta  

och tacksamma att fått lära känna honom.  

Han hade ett stort engagemang 

och dessutom humor och livsglädje,  

säger Thomas Jansson FUB:s förbundsordförande. 

Lars var också aktiv i FUB Malmö  

och hade många uppdrag för Klippan och FUB. 

Han arbetade i Riks-Klippans styrelse  

åren 2001 till 2010 och var  

Riks-Klippans ordförande åren 2001 till 2007.  

Han satt också i FUB:s förbundsstyrelse. 

Lars Olof Olsson blev 67 år gammal. 

Läs mer: www.fub.se

Yngve och Mona lagar korv.Lena Ifver, Patrik Larsson, Linnéa Bruto och Elisabeth Olsson.
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KLIPPAN HAR ORDET – ANDERS PETERSON

Jag har varit med i Riks-Klippan sedan 2004. 

Sedan 2007 har jag varit ordförande.

Det var förra ordförande Lars-Olov Olsson

som bidrog till att jag ville bli ordförande. 

Nu känns det sorgligt att han inte finns med 

oss längre. (Läs minnesordet här intill)

Jag har haft många roliga och trevliga stunder 

med Lars-Olov och Riks-Klippan.

Nystartade föreningar 

Under de här åren har jag sett föreningar lägga 

ner och sen starta igen, 

och bli till helt nya föreningar. 

En bra förändring är att Riks-Klippan och FUB

jobbar tillsammans. Det är bra. 

Tidigare jobbade vi mer var för sig. 

Vi kan påverka mer när vi är många som 

jobbar tillsammans. 

Jag trodde inte år 2010 att vi inom 

Riks-Klippan skulle ha gemensamma möten 

med förbundsstyrelsen 2015.

Gemensamma mål

Vi båda styrelsen jobbar nu mot samma mål.

Två kalas med Riks-Klippan har jag också varit 

med om, båda väldigt trevliga.

Många nya vänner har jag träffat.

Det är jag jätteglad för.

Påverka politiker och de som fattar beslut 

Det är viktigt att FUB och Klippan syns i media.

Vi ska visa vilka frågor som är viktiga för oss.

Vi ska ha samma rättigheter som alla andra.

Vi måste få det stöd och hjälp som vi behöver

i vår vardag. 

Vi ska fortsätta påverka politiker

och andra som bestämmer.

Ny ordförande

Nu lämnar jag över ordförande klubban

till en ny ordförande för Riks-Klippan.

Vem det blir vet jag inte än. 

Det kommer att bestämmas på 

vår förbundsstämma.

Önskar lycka till

Jag önskar nya ordföranden lycka till

och hoppas att den personen lyckas 

föra Riks-Klippan framåt. 

Tack till styrelsen för många underbara år, 

och ett tack till alla handledare.  

Tack för mig. 

Ordförande Anders Peterson

Tack från mig!

Anders Peterson, ordförande 
e-post: anders.peterson@fub.se
tel: 070-569 29 68

I maj slutar Anders Peterson 

som ordförande för Riks-Klippan.

På Riksstämman väljs en ny ordförande. 

– Tack för många underbara år, 

hälsar Anders Peterson.
Appen Matglad hjälper dig att laga mat
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Come Together-projektet fick besök 

från Tanzania och Rwanda

Under en dryg vecka i april 

hade Come Together-projektet besök 

av ungdomar med utvecklingsstörning

som kom från Tanzania och Rwanda.

De kom tillsammans med ledare från 

organisationerna

Youth with Disabilities Community Program i Tanga, 

samt Collectif Tubakundes. 

Värdar för besöket var Come Together-

ambassadörerna.

21 fotografier på personer med Downs syndrom

På Fotografiska museet i Stockholm finns en utställningen

som heter: ”Ikoner – en utställning om att få finnas”. 

Den består av 21 bilder på personer med Downs syndrom. 

På fotografiet får varje person vara sin drömperson.

Come Together-projektets ambassadör Victoria Valverde

är en av de 21 personerna, som fotograferats. 

Hon valde att fotografers som en härskarinna.

– Jag ville vara härskarinna. Då får man bestämma mer.

Jag är jättnöjd med bilden på mig. 

SID 6

SID 12

”Härskarinna” Victoria Valverde.

Come Togethers ambassadörer var glada för besöket från 
Tanzania och Rwanda.
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”När jag ska på mammografi” – Broschyr om 

mammografi på enkel svenska

 FUB har varit med och tagit fram en broschyr

om mammografi: ”När jag ska på mammografi”. 

FUB vill att fler kvinnor med utvecklingsstörning

ska veta hur mammografi går till 

och att de ska gå till mammografin. 

Broschyren förklarar hur kallelsen ser ut, 

hur mammografin går till 

och hur man får veta resultatet. 

SID 19

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
x. Sidan 9
2. Sidan 14
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 7 juni måste vi ha ditt svar.

Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.

Glöm inte ditt namn och din adress.

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

Rätt svar i Unik Nummer 1, 2016:  
1, sidan 5 i Lättläst.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013 
1. Benny Åström, Eskilstuna
2–5 Lättlästa böcker
2. Marie Lundqvist, Ockelbo
3. Martina Holmback, Ljungby
4. Torbjörn Ohlsson, Bro
5. Bo Ekström, Lidhult

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

Äldrefrågor  
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Årliga  
hälsokontroller

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

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

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

Marianne Hermansson 
marianne.hermansson@fub.se 
070-687 88 14

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

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

Alf Lundin 
alf.lundin@fub.se
0643-402 62

Monica Stjernsten 
monica.stjernsten@fub.se 
070-668 36 81

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

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

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

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

RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se 
070-569 29 68 telefontid:
Måndagar 18.00–20.00

Anna Hildingsson, vice ordförande
anna.hildingsson@fub.se 

Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se

Per-Åke Berglund
perke.berglund76@gmail.com

Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se

Markus Petersson
markus.petersson@fub.se

Jan Pettersson
072-9274720

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 
webbplats: www.fub.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sid 12: Det blev en innehållsrik vecka 
när ungdomar med utvecklingsstörning 
från Tanzania och Rwanda besökte Come 
Together-projektets ambassadörer.

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

Påskliljor, hagel  
och toppen av ett isberg!

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

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

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

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

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

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

ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38

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

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

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

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

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

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

ISSN: 0345-3790

ANNONSER
Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 26: Med Matglad-appen kan 
fler blir delaktiga i matlagningen.

 Sid 24: Tränare Rickard Tuvesson vill att alla ska få chansen att 
spela tennis. Här med Felicia Bergström och Leo Belovarsky. 

 Sid 16: Krav på regelbundna 
hälsokontroller för personer med 
utvecklingsstörning i LSS-bostad.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 3, bokning 8 juni
utgivning 29 juni

I skrivande stund är det äkta aprilväder. Ömsom skiner solen, ömsom regnar det 
och plötsligt en rejäl hagelskur. Då vet man att våren är här på riktigt.

I det här numret av Unik bjuder vi på en utställning. Foton från Fotogra-
fiskas utställning: ”Ikoner – en utställning om att få finnas”. 21 personer med ut-
vecklingsstörning lämnar ingen oberörd. Bilderna går rakt in i hjärtat. Eller för att 
citera Pär Johansson:” När man berör människor emotionellt, det är då det sker 
förändringar”. Sid 6.

Några andra som jobbar hårt för att förändra bilden av personer med ut-
vecklingsstörning, även på internationell nivå, är Come Togethers fyra ambassa-
dörer. Nyligen hade de vänbesök från Tanzania och Rwanda, och reste runt i landet 
för att besöka skolor, dagliga verksamheter, och för att lära av varandra. Projekt-
ledare Johanna Bergsten berättar mer om besöket på sid 12.

En annan stark känsla av att saker behöver förändras i grunden, kom  efter 
nyheternas rapportering om att så många blir bestulna på sina pengar av gode 
män. Rapporteringen väckte ilska, och många frågor om hur detta är möjligt?? Hur 
kan rättssamhället se genom fingrarna när summor i storleksordningen 100 mil-
joner hamnar i fel fickor. Troligtvis bara toppen på ett isberg. Om detta kommer vi 
skriva mer i nästa nummer av Unik. 

Till dess; håll tillgodo med ett välmatat nummer av Unik och läs om 
allt från krav på årliga hälsokontroller, Sundsvalls satsning på åldrefrågor, Matglad-
appen och inte minst Sveriges hopp i Eurovision Song Contest – FRANS!

Vårhälsningar
Agneta 

mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
mailto:pia.sandberg@fub.se
mailto:annons@fub.se
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LEDARE

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

Varför blir löften och antagna 
värdegrunder bara till tomma ord?

 Nu är det dags att Svenska staten 
gör verklighet av alla fina ord 
och löften. I dokument efter 

dokument så skriver man att man ska 
värna de mest utsatta grupperna i sam-
hället. Samtidigt får man dag efter dag 
bevis för att politiker inte lever upp 
till sina löften och åtaganden. Ett av 
de senaste exemplen är Socialdeparte-
mentet, som säger att de ökade kostna-
derna för LSS måste stoppas. 

Men varför ska personer med utveck-
lingsstörning få det sämre när vi har en 
rättighetslagstiftning? 

Bra lag om man följer intentio-
nerna
Varje gång jag har träffat företrädare, 
både tjänstemän och ansvarig minister, 
så har de börjat prata LSS för att snabbt 
sedan gå över till kostnadsutvecklingen 
i personlig assistans. Varje gång ställer 
jag frågan om vilken lag det är som ska 
utredas – LSS eller Socialförsäkrings-
balken? För kostnaderna för personlig 
assistans ligger inte i LSS, utan i Social-
försäkringsbalken. 

LSS-kostnaderna har bara ökat med 
8 procent medans SoL insatserna har 
ökat med 20 procent. LSS är fortfa-
rande en väl fungerande lag om man 
följer dess intentioner utan att tillåta 
smygförsämringarna. 

Vem är Samhall till för?
Även Samhall verkar visa förakt mot 
personer med utvecklingsstörning ge-
nom att på vissa håll inte vilja ha dem 
i sitt företag. Jag har fått oroande in-
formation om att Samhall använ-
der sig av högst tveksamma metoder 
för att bli av med personer som inte 
 anses tillräckligt ”lönsamma”. Bland 
annat försöker Samhall få personen i 
fråga sjukskriven för att minska kost-
naden. Stämmer detta är det på alla 
sätt ett mycket kränkande beteende av 
ett  företag, vars grundläggande upp-
drag är att hjälpa dem som står abso-
lut längst från arbetsmarknaden. Här 
kan man ställa sig frågan vem som är 
till för vem?

Samhall har tre viktiga värderingar:
• Tron på alla människors lika värde
• Tilltron till alla individers förmåga
• Arbetets värde för individuell och 

samhällelig utveckling

Har man helt glömt bort dessa värde-
ringar?

Beslut borde bottna i FUB:s 
värdegrund 
Det är kanske återigen dags att synlig-
göra FUB:s värdegrund för våra politi-
ker och tjänstemän? Där står det klart 
och tydligt att:
• Alla har rätt till goda och  jämlika 

levnadsvillkor.

Personer med utvecklingsstörning ska inte drabbas av 
kostnadsbesparingar, eller kränkande behandling från 

arbetsgivare. Löften och värdegrunder finns det gott om,  
men verkligenheten ser allt för ofta annorlunda ut.  

Fler beslut borde bottna i FUB:s värdegrund.  
Då skulle vi alla få ett bättre samhälle att leva i,  

skriver FUB:s Förbundsordförande Thomas Jansson.

• Alla ska bemötas av förståelse och 
respekt för den personliga integri-
teten.

• Alla utifrån sina förutsättningar ska 
ges möjlighet att påverka sitt liv och 
sin vardag.

• Alla människor har samma rättig-
heter och skyldigheter.

• Alla har rätt till en god och allsidig 
personlig utveckling.

• Samhället har det yttersta ansvaret 
för att varje enskild individ får det 
stöd han eller hon behöver.

Vi inom FUB måste föregå med gott 
 exempel och visa omvärlden hur man 
ska behandla varandra på ett korrekt 
och respektabelt sätt. Vi måste också 
arbeta än mer för att FUB:s värdegrund 
får genomslag hos Sveriges beslutsfat-
tare och tjänsteman. 

För att vi inom hela FUB organisatio-
nen ska kunna nå våra värderingar och 
visioner, är det viktigt att veta vem som 
är till för vem. Då först blir vi tagna på 
allvar som en inkluderande organisa-
tion i samhället. Och jag är 100- procent 
övertygad om att med FUB:s värde-
ringar som grund, blir samhället en 
ännu bättre plats för oss alla att leva i, 
inklusive för personer med egen erfa-
renhet av utvecklingsstörning. 

ANNONS



tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter som är helt kostnadsfritt för 
dig som DFA-kund? 

Här finns något för alla och vi 
fyller dagarna med roliga och 
meningsfulla aktiviteter. 

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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REPORTAGE  –  FOTOGRAFISKA

Ikoner – som berör

”Prima Ballerinan” Ida, 25 år.



REPORTAGE  –  FOTOGRAFISKA 

Ikoner – som berör
Fotografiskas utställning: ”Ikoner – en utställning om att få finnas” i Stockholm, berör på djupet. 

Come Together-projektets ambassadör Victoria Valverde är en av de 21 personerna med  
Downs syndrom, som fotograferats och fått sin dröm gestaltad. 

 Med 21 bilder på personer med 
Downs syndrom, där var och 
en gestaltar sin drömperson 

når utställningen tydligt fram med sitt 
mål: att visa att alla människor lever 
med drömmar, stora som små, samt 
att ifrågasätta normen för det som 
betraktas som normalt och onormalt. 
En viktig utställning som utmanar våra 
fördomar och väcker till eftertanke, 
men också en utställning som rymmer 
värme, glädje och stolthet.

Utställningen ”Ikoner” har arbe-
tats fram i nära samarbete med Glada 
Hudik-teatern. Flera av skådespelarna 
är modeller och Pär Johansson, verk-
samhetsledare för teatern, har hela 
tiden varit delaktig i arbetet:

”Kärleksparet” Miranda, 24 år.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Måns Möller intervjuas av Pär Johansson, på Fotografiskas barscen, om livet tillsammans med 
sonen Viggo, som har en funktionsnedsättning.
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REPORTAGE  –  FOTOGRAFISKA

”Härskarinnan” Victoria, 25 år.
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REPORTAGE  –  FOTOGRAFISKA 

 Rätten att få synas
– Det här är en fantastisk möjlighet 
att visa att alla människor har rätt att 
 synas och vara delaktig på alla plan i 
samhället. Jag tror utställningen kom-

mer att kunna fördjupa diskussionerna 
om vad som är normalt och inte, och 
sätta våra egna fördomar på prov, säger 
han och fortsätter:

– Alla modellerna har älskat att 
delta i det här. Niklas Hillberg, som är 
porträtterad som en diva vid ett smink-
bord, var överlyckligt när han fick smin-
kas och sedan se bilden på sig själv. 
Likaså vår ballerina, Ida Johansson. Hon 
älskar att dansa och bilden på henne är 
så vacker. Stoltheten går nästan att ta 
på i bilden, säger Pär Johansson. 

När man berör människor emotio-
nellt, det är då det sker förändringar, 
konstaterar han. Samma sak uttrycker 
han också i den kortfilm om hur utställ-
ningen kom till, och som även handlar 
om personerna som är modeller.

Pär Johansson ser också fram mot 
att utställningen kommer till hemsta-
den Hudiksvall i juni.

Come Together-ambassadör en 
av modellerna
En av modellerna är Victoria Valverde 
som även är en av Come Together- 

projektets ambassadörer. Hon berättar 
att det var fantastiskt roligt att få vara 
med i Fotografiskas projekt. 

– Jag valde att bli avbildad som en 
härskarinna. Härskarinnan är stark 
och har makt. Jag tänkte att man kan 
påverka mycket om man är härska-
rinna. Det tycker jag är viktigt. Bilden 
på mig är jättefin och jag är väldigt 
nöjd med den, konstaterar hon. 

– Nyligen var jag och tittade på 
utställningen tillsammans med Come 
Together-projektets gäster (Läs mer om 
besöket på sidan 12). Det kändes jätte-
kul att få visa bilderna och jag kände 
mig väldigt stolt för min bild. Alla 
tyckte det var jättebra att jag ställt upp. 
Själv är jag glad att jag fick möjlighet 
att vara med, säger Victoria stolt.

Samtal med Sören Olsson och 
Måns Möller
Under utställningens första vecka bjöd 
Fotografiska även på några ”F Talks” på 
sin barscen. Bland annat intervjuade 
Pär Johansson från Glada Hudik-teatern 
stå upp-komikern, Måns  Möller, som 

”Polisen” Mats, 46 år.

En av modellerna är Victoria Valverde som 
även är en av Come Together- projektets 
ambassadörer. Här tillsammans med Zuberi. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Årets Intradagar tar upp en rad angelägna 
ämnen:

• Kommunikation, 
• Hjälpmedel, 
• God man, 
• Delaktighet och åldrande
• Barn med lindrig utvecklingsstörning, 
• Brukarinflytande, 
• Rasbiologiska institutet och vår historia, 
• LSS-lagens innebörd och den nya 
  LSS-utredningen

intradagar 
91–20 september 2016

Intradagar 19–20/9

Plats: Essinge 
    konferenscenter
    Stockholm.

Anmälan: Kan göras 
          till FUB.

E-post:     
intradagarna@fub.se  

Webbadress:
www.fub.se/anmälan-
intradagarna-2016 

Adress:  
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm

Tel: 08-508 866 66

Pris: 2 dagar inkl lunch och 
kaffe: 3 600 kr.

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

www.fub.se

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

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

                             Moderator på Intradagarna: Kristina Szönyi.
Teater Blanca från Uppsala kommer till Intradagarna med 
teater och musik.
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”Superhjälten” Filip, 17 år.”Divan” Niklas, 38 år.



7H Assistans. Aktivitetshuset Kamgarn. 
Sinnesro friskvårdscenter 
– allt under samma tak!

Moldegatan 9 (Göta), 
504 32 Borås 
VXL 033-48 03 40

www.7hassistans.se

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

    DAGLIG VERKSAMHET
I vårt aktivitetshus Kamgarn kan du få utlopp för din 
lite mer kreativa sida med bl a: Hunddagis, skaparverk-
stad, café, musikcafé, snickeri eller i husets datagrupp. 
Här har du möjlighet att pröva på, för att till slut hitta 
det du helst vill syssla med. Vi kan också hjälpa till med 
att hitta praktikplats på företag runt om i Borås.

    FRISKVÅRDSCENTER
Vi behöver alla mental och kroppslig balans och en 
stunds avkoppling. Det får du på Sinnesro. Här erbju- 
der vi bl a: Yoga, samtal, taktil och klassisk massage, 
frisör, pedikyr och hudvård. 

Välkommen till ett hus fullt med aktiviteter, humor 
och skratt. Här trivs vi och lever livet!

En plats att 
trivas på.
Har du inte hittat din plats i livet? Då kanske 
den platsen är hos oss. För oavsett de grund-
förutsättningar vi har, kan alla med passande 
insatser få möjlighet till att utvecklas och delta 
i samhället på lika villkor.

REPORTAGE  –  FOTOGRAFISKA

ANNONS

Fakta: 
Förutom fotografierna, tagna av Emma Svensson, i 
samarbetet med scenograferna och kostymörerna 
Helena Andersson och Linda Sandberg, visas en film om 
föräldraskap av Emmynominerade Pieter ten Hoopen 
och Mattias Skoglund, samt ett ”bakom-reportage” om 
hur projektet vuxit fram. Utställningen pågår fram till 5 
juni. Därefter flyttas den. Utställningen är ett samarbete 
mellan Fotografiska for Life, Aftonbladet, Svenska 
Downföreningen.

 berättade om livet med sin son Viggo som har autism, 
och hur han kämpat för inkludering och med olika myn-
digheter och instanser för att få den hjälp som Viggo 
 behöver för att leva ett bra och delaktigt liv. 

Även författaren Sören Olsson blev intervjuad av Pär 
Johansson om livet med sonen Ludvig: ”Prins annor-
lunda”, som hade Downs syndrom, men avled 2015. 
Sören är också en av personerna i den alltigenom vik-
tiga och fina filmen om föräldraskap som hör till utställ-
ningen. Där konstaterar han:

 ”Det är en sådan stor gåva och en så annorlunda resa 
som man får vara med på, den är bara att åka med på och 
njuta av varenda stund. Det är tufft mellan varven, men 
vem har sagt att livet inte ska vara tufft? Att vara nära 
Ludvig kunde vara så helande, när jag kände att idag är 
allting värdelöst då kunde man bara sätta sig bredvid 
Ludvig och han sa att allting var ok, det fanns en accep-
tans över pissiga dagar. Han sa spelar roll! Hans hjärta var 
så stort och så omfamnande att det där pissiga dagarna 
fick flyta ut och bli accepterade på ett sätt som var helt 
fantastiskt.” 

Allas lika värde
I olika intervjuer och filmer som hör till utställningen be-
rättar också fotografen Emma Svensson hur arbetet med 
utställningen och mötet med de personer som stått mo-
deller gett henne mycket tillbaka både som fotograf och 
privat.

– Det var mycket kärlek på jobbet varje dag under 
det här projektet. Det har lärt mig mycket, säger hon 
bestämt.

Och på Fotografiskas hemsida slår man fast: ”Vi gil-
lar mångfald, vi gillar demokrati och allas lika värde. Ett 
uttalande med många bottnar och som blir extra tydligt 
i denna vår nya utställning om ikoner”. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: EMMA SVENSSON
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COME TOGETHER

Internationellt besök stärkte vänskapsbanden
Besöket på Fotografiska museet med utställningen Ikoner gjorde starkt intryck, men roligast var att 

dansa, tyckte vännerna från Tanzania och Rwanda, som var inbjudna av Come Together-projektet för att 
under en dryg vecka umgås med ambassadörerna för projektet och få uppleva lite mer av Sverige. 

 Under en dryg vecka i april hade 
Come Together-projektet besök 
av ungdomar med utvecklings-

störning från Tanzania och Rwanda, 
som kom tillsammans med ledare. Vär-
dar för besöket från organisationerna 
Youth with Disabilities Community Pro-
gram i Tanga, samt Collectif Tubakun-
des, motsvarighet till Klippan. Värdar 
för besöket var Come Together-ambassa-
dörerna.

Under nio intensiva dagar besökte de 
tillsammans skolor, dansade, höll tal, 
berättade om deras arbete för ungdo-
mars rättigheter och plats i samhället, 
gick på vandring i skogen och mycket 
annat. 

En höjdpunkt var improvisationstea-
ter med dagliga verksamheten Medis5! 
Det var väldigt spännande och det blev 
kul möten och uppträdanden över all 
förväntan. 

Ambassadörerna för Come Together-projektet välkomnar sina vänner från Tanzania och Rwanda.

Besökarna med Axel framför Dramaten.



Det var inte första gången ungdo-
marna träffades. Alla tre från Rwanda; 
Rosine, George och Emmanuel och de 
flesta från Tanzania var med på Action 
Week under Come Togethers besök i 
Tanzania i mars 2015.

och arbetar även med påverkan för al-
las rätt till utbildning. Ungdomsrådet 
består av ungdomar med olika funk-
tionsnedsättning men genom Come 
 Together har vi även lyft statusen för 
ungdomar med utvecklingsstörning. 

museet, då gänget besökte museet för 
att titta på utställningen Ikoner. 

– Det var fantastiskt att se alla 
 stjärnorna med Downs syndrom, sa 
Rosine och fick medhöll av Zuberi från 
Tanzania.

Internationellt besök stärkte vänskapsbanden
Allas rätt till utbildning
Ungdomarna från Tanzania – Joyce, 
Swabia, Omari och Zuberi – är med 
i ungdomsrådet hos organisationen 
Youth with Disabilities Community 
Program i Tanga. De ses regelbundet 

Representanter från Rwanda är 
Rosine, George och Emmanuel, ung-
domar från Collectif Tubakundes mot-
svarighet till Klippan. Tubakunde är 
en paraplyorganisation för olika cen-
ter och lokala organisationer för barn 
och unga med utvecklingsstörning över 
hela Rwanda. 

Roligast var att få dansa
Emmanuel från Rwanda tycker att det 
roligaste under veckan var att dansa:

– I Rwanda har jag aldrig sett männ-
iskor med funktionsnedsättning dansa 
och ha roligt! Det också varit bra att se 
hur bra människor med utvecklings-
störning har det i Sverige, vilka bra sko-
lor som finns här med många aktivite-
ter. Det är stor skillnad mot situationen 
i Rwanda. Sverige är ett vackert land 
med många sjöar, skog och även stora 
byggnader, konstaterade han vidare 
och George från Rwanda fyllde i:

– Roligast var att dansa och att se så 
många flygplan!

Rosine tycker att det häftigaste 
under besöket var att få se de stora 
Fin lands färjorna utanför Fotografiska 

Come Together-ambassadörerna var 
mer än nöjda med besöket: 

– Glädje, hårt arbete och mycket 
känslor. Vi har hunnit att göra mycket 
på kort tid, några av höjdpunkterna var 
besöket på Erikshjälpen i Holsbybrunn 
och Huskvarna och St. Botvids gymna-
sium i Botkyrka kommun. Vi kommer 
sakna våra vänner mycket, konstate-
rade Viktor och Joanna, och fick med-
håll av Victoria och Axel. 
TEXT OCH FOTO: JOHANNA BERGSTEN, 

PROJEKTLEDARE COME TOGETHER-PROJEKTET

Besökarna från Tanzania och Rwanda. Zuberi, Lucas, William, Omari, Joyce och Swabia kollar in stan. Många vänskapsband knöts under veckan.

Joanna och Swabia.
Studiebesök på dagliga verksamheten 
Medis 5. Emmanuel från Rwanda gillade 
improvisations teater.
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REPORTAGE  – SUNDSVALL

 I Sundsvall var man tidigt ute när det 
gällde att uppmärksamma att perso-
ner med utvecklingsstörning också 

blir äldre och därmed får andra behov 
av omsorg. Redan i början av 2000-talet 
började man diskutera hur man skulle 
hantera de frågeställningar som dök 
upp kring bland annat boende och dag-
lig verksamhet.

Bland annat skickade man ut för-
frågningar till olika riksförbund om 
vad man önskade mest på äldre dagar. 
Av svaren framkom att man önskade 
personal med specifik kompetens kring 
den funktionsnedsättning det gällde, 
att personalen skulle ha ett gott bemö-
tande och man påpekade också att ”det 
är vårt hem – och er arbetsplats.”

Svaren gav bra vägledning
Svaren är viktiga i Sundsvalls vidare 
arbete. Vård och omsorg omfattar i 
Sundsvall 81 olika verksamheter inklu-
sive socialpsykiatri. Efter en omorga-
nisation för två år sedan arbetar vård 
och omsorg inom sex olika kompetens-
områden:

• Lindrig utvecklingsstörning
• Måttlig utvecklingsstörning
• Grav utvecklingsstörning
• Socialpsykiatri
• Förvärvade hjärnskador och äldre
• Neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar

Sundsvall sätter äldrefrågor högt på agendan
I Sundsvall har man gått från ord till handling för att möta upp behoven hos äldre personer med 

utvecklingsstörning. Viktigast är att man ser till varje enskild individs behov och möjligheter. 
Kia Mundebo, ombudsman på FUB åkte till Sundsvall, tillsammans med Maria Holmberg, 
före detta ordförande i FUB:s åldrandekommitté och träffade personal inom omsorgen. 

Att förvärvade hjärnskador och äldre 
hamnar i samma område förklaras av 
det ofta stora hjälpmedelsbehovet som 
är gemensamt för båda grupperna.

I dagsläget finns två gruppbostäder 
för äldre personer med utvecklingsstör-
ning och en för personer med utveck-
lingsstörning och demens. 

I ett av boendena, som ligger i stads-
delen Hovid, arbetar både personal med 
utbildning och erfarenhet av att arbeta 
med personer med utvecklingsstör-
ning och personal som kommer från 
äldreomsorgen. De olika grupperna lär 
av varandra och berikar varandra. Det 
finns en utbildningsplan för dem som 
jobbar inom de här gruppbostäderna 
och tanken är att de ska bli en resurs 
för resten av omsorgen med sina unika 
kunskaper. 

– Någonstans måste man börja, säger 
Marie Lindh, områdeschef. Tanken på 
sikt är att kompetensen ska finnas över-
allt, man ska inte behöva flytta bara för 
att man blir äldre. Dock kan det vara 
så att det ställe man bor på inte längre 
passar av olik skäl. 

Marie Lindh, områdeschef, Sundsvalls 
kommun.

 Maria Holmberg, FUB och områdeschef Annika 
Karlsson tittar in i köket på Ängebo gruppbostad 
i Sundsvall.
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REPORTAGE  – SUNDSVALL

Sundsvall sätter äldrefrågor högt på agendan
Boendet i Hovid har både utsikt och 

stor tomt. På den stora altanen sitter 
man ofta på sommaren och njuter av 
grönska och sol. Det finns planer på att 
göra en sinnenas trädgård på  tomten. 

Doftande blommor, fina färger och 
rogivande miljö gör gott för själen. Möj-
ligheten att påta i jorden uppskattas av 
en del av de boende, andra njuter hellre 
av att vila blicken på det vackra.

Kompetensen är styrkan på 
boendet
På Ängebo, ett gammalt demensboende 
som är omgjort till LSS-boende bor sex 
personer och en lägenhet står tom. Om-
rådeschef Annika Karlsson visar oss 
runt.

– Här i den tomma lägenheten har 
vi olika aktiviteter. Eftersom flera av 
dem som bor här har demens och 
alla boende är äldre kommer vi att ha 
mycket aktivitet här. Många orkar inte 
åka iväg på olika aktiviteter, med lång 

resväg blir det helt enkelt för mycket. 
Därför har vi både inne och uteverk-
samhet hos oss.

Personalens kompetens är styrkan 
på boendet. Man har nära kontakt med 
både demensteam och palliativ vård

Vid möte med olika företrädare 
inom kommunen får vi en bild av att 
man har diskuterat mycket kring vilka 
behov som finns och vad man behöver 
tänka på. På frågan om hur en dröm-
bostad borde vara planerad blev svaret 
så här:

”Bostaden bör ligga på markplan 
och ha stor uteplats så att det är lätt 
att ta sig ut. Bostaden bör vara kogni-
tivt och kommunikativt anpassad så att 
den fungerar på ett bra sätt för alla som 
bor där och så att den stärker trygg-
het och självständighet. Det bör finnas 
möjlighet både till gemensamma mål-
tider och gemensamma aktiviteter för 
den som vill. Men det bör också finnas 
möjlighet till att vara själv och göra 
enskilda aktiviteter med en personal 
för den som hellre vill det. Kontinuer-
lig kompetensförsörjning för chefer 
och medarbetare är mycket viktigt. Det 
bör förstås finnas möjligheter till guld-
kanter i tillvaron för den som bor där 
och personal och boende formar varda-
gen tillsammans så att den blir guld-
kantad.”

Ska inte behöva flytta runt
I Sundsvall försöker man i möjligaste 
mån se till individens behov och möj-
ligheter. Man flyttar inte runt folk hur 
som helst, utan försöker verkligen se 
om det går att lösa saker på annat sätt 
först. Är det verkligen klokt med en 
flytt frågar man sig. För den som bott 
hemma hos föräldrarna finns det oftast 
ingen möjlighet att bo kvar när föräld-
rarna inte längre orkar eller till och 
med dör. 

När man väl flyttat in på något av 
boendena för äldre är det meningen 
att det ska bli sista flytten. Man ska inte 
behöva flytta mer utan vara trygg i att 
man får bo kvar till man dör. Självklart 
ska man få dö hemma i sin bostad.

Inom Sundsvalls kommun står åld-
rande för personer med utvecklings-
störning högt upp på agendan, och 
man arbetar för att möta upp beho-
ven på ett bra sätt. Det diskuteras och 
funderas mycket kring hur man kan 
utveckla bra omsorg för dessa personer. 
Sundsvalls kommun gav mycket inspi-
ration och input till FUB:s vidare arbete 
i åldrandefrågor och många andra kom-
muner kan också lära mycket av hur 
Sundsvalls kommun arbetar med frå-
gor som rör personer med utvecklings-
störning som åldras. 
KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUBMarie Lindh, områdeschef, Sundsvalls 

kommun och Maria Holmberg, FUB 
Sundsvall, utanför Hoven, en av Sundsvalls 
gruppbostäder.

RÄTT MÅLGRUPP 
PÅ NÄTET?

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se

08-39 41 11

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg
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ÅRLIGA HÄLSOKONTROLLER

 Riksförbundets kommitté för 
hälsa och vård har i mars 2016 
beslutat att prioritera frågan om 

årliga hälsokontroller genom att under-
söka vad det är som gäller kring frågan 
och på vilket sätt man kan påverka. 
Kommittén har på riksplan skickat 
med information och uppmaning till 
SKL om att uppmana sina landsting och 
kommuner att i de fall samverkansav-
tal om läkarmedverkan enligt HSL 26 
d § saknas teckna sådana. Kommittén 
har också lämnat samma information 
och förslag på att få in årliga hälso-
kontroller även i andra lagar på riks-
plan till regeringens kommission för 
jämlik vård. 

Samverkansskyldighet att 
teckna avtal
Genom att scanna av läget i landet har 
kommittén hittat bra exempel på sam-
verkansavtal, som kan användas till 
mall för att påverka de landsting och 
kommuner där sådana saknas, och för 
att arbeta vidare med frågan. 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 26 
d § anges en samverkansskyldighet för 
landstingen att teckna avtal kring sam-
verkan med kommunerna kring läkar-
medverkan.

I vissa regioner finns redan väl 
 fungerande avtal, t.ex. mellan lands-
tinget och kommunerna i Västman-
land, där det redan av ramavtalet fram-
går att läkarinsatser i bostäder med 
särskild service för LSS ingår följande 
åtaganden:
1. Deltagande i individuell vårdplane-

ring minst 1 gång per år och patient

2. Hälsokontroll 1 gång per år och 
patient tillhörande personkrets  
1 i LSS

3. Läkemedelsgenomgång minst  
1 gång per år och patient

4. Samverkan med patientansvarig 
personal, teamarbete

5. Patientansvarig personal ska lätt 
kunna nå aktuell läkare vid behov 
även i akuta situationer

6. Hembesök vid behov
7. Stöd och råd till patientansvarig 

personal samt övrig vårdpersonal i 
det enskilda patientärendet

8. Dokumentation av läkarinsatser, 
patientadministration.

Bevaka att avtalen följs
Årliga hälsokontroller kan därmed sä-
gas indirekt vara lagreglerade genom 
att landstingen har en skyldighet att 
teckna avtal kring läkarmedverkan och 
det största jobbet ligger därmed att be-
vaka att de avtal som finns är kompletta 
samt följs och i de regioner dessa inte 
finns – se till att sådana tecknas efter-
som lagen anger ett tydligt krav (ska) 
och därför måste följas. 

Förutsättningar för en överens-
kommelse om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården är 
förutom lagar och förordningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet:
1. Avtal som reglerar hälso- och sjuk-

vårdsansvaret mellan en region och 
dess kommuner.

2. Ramavtal om regionens läkarinsat-
ser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård

3. Lokalt avtal mellan respektive hälso- 
och sjukvårdsnämnd och vård central

4. Av respektive hälso- och sjukvårds-
nämnd godkänd närområdesplan, 
vari det framgår part som kommun/
stadsdelsnämnd har att göra över-
enskommelse med 

Ramavtal (2) om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården upp-
rättas mellan landsting (divisionschef) 
och varje kommun/stadsdel (förvalt-
ningschef) samt hälso- och sjukvårds-
nämnd. Masen kan tas upp som kon-
taktperson i avtalet. 

Lokala avtal (3) om läkarmedver-
kan mellan respektive hälso- och sjuk-
vårdsnämnd och vårdcentral upprättas 
mellan kommunen/stadsdelen (förvalt-
ningschef) och varje vårdcentral (verk-
samhetschef på vårdcentralen).

Kommun/stadsdelen (förvaltnings-
chef) tecknar även i samband med 
ovanstående avtal ett avtal med vård-
centralen (verksamhetschefen på vård-
centralen) som i avtalet specificerar 
varje bostad med särskild service enligt 
LSS och daglig verksamhet om omfattas 
av överenskommelse om läkarmedver-
kan (3). Vilka verksamheter som omfat-
tas framgår av respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnds godkända närom-
rådesplan, vari det framgår part som 
kommun/stadsdel har att göra överens-
kommelse med (4).

Avtal om medföljande personal i 
vissa regioner
I vissa regioner har landstinget och 
kommuner även tecknat avtal kring 
medföljande personal vid behov för 
personer boende i LSS-bostad vid sjuk-
husvistelser/inläggning och det finns 

-men hur ser det ut hos dig?
Problemet med avsaknad av regelbundna hälsokontroller för personer med utvecklingsstörning 
i LSS-bostad har under flera år lyfts fram från många olika håll och inför FUB:s förbunds-
stämma finns två motioner som åter igen tar upp behovet av sådana. Nina Alander, förbunds-
jurist på FUB redogör för vad lagen säger, och hur din lokalförening kan hjälpa till för att 
förstärka avtalet om årliga hälsokontroller. 

Årliga hälsokontroller indirekt lagreglerade 



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

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

08-580 813 40 www.misa.se
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därmed inte något som hindrar möj-
ligheten att göra likadant inom andra 
 regioner. 

Problemet och orsaken till avsak-
naden av årliga hälsokontroller i vissa 
kommuner/stadsdelar kan vara att LSS 
endast ingår i en del av ramavtalen och 
inte följs upp med lokala avtal. Vidare 
om LSS- verksamheter finns med i 
dessa avtal så regleras inte årliga hälso-
kontroller alltid. I de fall årliga hälso-
kontroller regleras är det viktigt att se 
över om det finns en läkare som har 
kompetens att bemöta personer med 
utvecklingsstörning och ha en särskild 
checklista över vad som bör kollas upp. 
Men årliga hälsokontroller tas upp 
antingen i ramavtalet mellan regionen 
och dess kommuner eller i ett lokalt 
avtal med hälso- och sjukvårdsnämnd 
och varje vårdcentral i kommunen.

Kolla på nätet om det finns avtal
Hur ser det då ut hos dig? Det går ofta 
att googla på nätet för att hitta avtal, 

men om du inte hittar något/några så 
kan man kontakta landstinget eller sin 
kommun och vårdcentral för att få ta 
del av avtal om läkarmedverkan enligt 
samverkansskyldigheten i HSL 26 d §. 

Är det brister redan i ramavtalet, dvs. 
det står inte att hälsokontroll ska ske  

1 gång per år och patient tillhörande 
personkrets 1 i LSS, så kontakta ditt 
lokala FUB länsförbund som har möjlig-
het att träffa landstinget och diskutera 
detta samt påverka. 

Ett andra strategiskt steg därefter 
kan vara att din lokala FUB förening får 
kännedom om detta som har möjlighet 
att påverka gentemot kommunen som 
i sin tur kan påtala avsaknad av ramav-
tal. Handlar det istället om att förstärka 
ramavtalet genom att till exempel få 
in årliga hälsokontroller redan där så 
räcker det att FUB länsförbund träffar 
landstinget.

Ta hjälp av FUB för att påverka 
lokala avtalet
Får FUB länsförbund inget gehör från 
landstinget om att förstärka avtalet 
med årliga hälsokontroller eller i de fall 
LSS-verksamheter kanske inte ens fram-
går av avtalet, så kan din FUB lokal-
förening påtala detta för kommunen. 
I de fall LSS-verksamheter inte framgår 
i avtalet så kan kommunen trycka på 
landstinget att få in detta i ramavtalet. 
Om LSS-verksamheter framgår av ram-
avtalet men inte årliga hälsokontrol-
ler kan istället din FUB lokalförening 
påverka det lokala avtalet mellan res-
pektive hälso- och sjukvårdsnämnd och 
vårdcentral. Har du ingen FUB lokal-
förening där du bor så kika efter vilka 
 andra som finns inom din region som 
istället kan gå in.
TEXT: NINA ALANDER, FÖRBUNDSJURIST FUB

Årliga hälsokontroller indirekt lagreglerade 

ANNONS
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 Den 25 februari hade FUB i Södra 
Roslagen sitt årsmöte. Riksför-
bundets kommitté för hälsa och 

vård var inbjudna för att prata om 
hälsa och vård idag, samt framtiden för 
personer med utvecklingsstörning. För-
utom att prata om nuläget så presen-
terade kommittén även sitt arbete som 
skett sedan kommittén startade upp 
den 9 september 2014. Det innefattar 
bland annat framtagande av broschyr 
på lättläst kring bröstcancer och mam-
mografi i ett nationellt projekt, i sam-
arbete med Regionalt Cancercentrum 
Stockholm Gotland (RCC). 

Viktigt få vara delaktig 
Kommittén tycker att det är viktigt att 
personer med utvecklingsstörning får 

Riksförbundets kommitté för hälsa och vård var inbjudna och 
informerade om sitt arbete när 

FUB Södra Roslagen hade sitt årsmöte i början av året. 

sitt lagenliga självbestämmande res-
pekterad och få situationer mer förut-
sägbara genom att få vara delaktig i sin 
egen sjukdom och gång i vården. 

Bilderna i broschyren kan användas 
vid kommunikation med AKK. 

Kommittén fortsätter även sitt sam-
arbete med RCC kring andra cancerfor-
mer och planerandet av en utbildning 
för mammografipersonal och annan 
vårdpersonal.

Vidare togs arbetet med UNIK nr 1 
2015 temanummer om hälsa- och sjuk-
vård samt länsförbundsträffen i oktober 
upp, många inkomna remisser under 
2015 (20 stycken) varav 9 besvarade, 
motioner från medlemmar i hälso- och 
sjukvårdsfrågor samt andra möten, 
referensgruppsmöten och dialog forum 

som skett med bland annat Socialstyrel-
sen, SKL, TLV, IVO, HSO samt framtagen 
policy för hälsa och vård. 

Vi hann inte ta med allt under 
mötet, eftersom området är stort och 
mycket har arbetats med i frågan under 
2015. 

Fokus på årliga hälsokontroller
Under 2016 kommer kommittén att 
koncentrera sig på årliga hälsokontrol-
ler genom att bland annat lokalisera 
bra exempel på redan idag existerande 
avtal om läkarmedverkan i enlighet 
med HSL 26 d § som reglerar samver-
kansskyldighet för landstingen. Dessa 
ska spridas till länsförbund och lokal-
föreningar i sitt lokala påverkansarbete 
gentemot landstingen/verksamhets-
ansvarig på vårdcentral.

 Kommittén har även lyft upp frågan 
till regeringens kommission för jämlik 
hälsa och kommit med lagändringsför-
slag samt lämnat information, att tas 
upp i möte med SKL i syfte att uppmana 
sina landsting att följa sin samverkans-
skyldigheten i enlighet med HSL. 

I övrigt fortsätter kommittén att 
informera om hälso- och vårdfrågor 
inom rörelsen via brev, mejl och UNIK-
tidningen.

TEXT: NINA ALANDER, JURIST FUB, RIKS-

FÖRBUNDETS KOMMITTÉ FÖR HÄLSA OCH VÅRD

Ytterligare en Basutbildning har nu genom-
förts hos lokalföreningarna. Denna gång var 
det för styrelseledamöter i FUB- föreningarna 
Sigtuna, Väsby och Sollentuna. Utbild-
ningen handlade om FUB:s värdegrund, för-
eningskunskap, styrelsearbete, stadgar, 
intressepolitik lokalt, på länsnivå samt på 
riksplanet. Dessutom förekom intressanta 
och givande diskussioner om FUB:s arbete.  
För utbildningen svarade Förbundsstyrelsens 
2:e v. ordförande Jan-Åke Wendel.
FOTO: JIMMY HARANDER Styrelseledamöter som representerande FUB-föreningarna i Sigtuna, Väsby och Sollentuna har 

nu genomgått Basutbildning i föreningskunskap. 

Basutbildning hos lokalföreningarna i Sigtuna, Väsby och Sollentuna

Välbesökt årsmöte hos FUB i Södra Roslagen.
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Tack vare några eldsjälar i FUB kan 
medlemmarna åka på en semestervecka till 
Tandådalen i år igen.

FUB-NYTT

I april tävlade Emma Lindblad i ”Musik-
schlagets” deltävlingen i Karlshamn i Blekinge, 
med Sanna Nielsens låt: ”Hela världen för mig.

– Jag gick inte vidare, men det spelar inte 

Musiken är jätteviktig för mig!
– Emma Lindblad tävlade i Musikschlagets deltävlingen i Karlshamn

så stor roll. Det viktiga för mig är att få sjunga. 
Dessutom fick jag pris för finaste kläder. 

För Emma började musiken redan när hon 
var liten. Hon var tidigt med i en barnkör, och 
har sjungit i musikaler. 

– Musik är det bästa jag vet. Jag sjunger så 
ofta jag kan. Jag blir alltid glad av musik. Att få 
stå på scenen och sjunga är lite pirrigt, men 
jag har inte känt någon press. Min ledsagare är 
med mig så det fungerar bra. 

Emma har en utvecklingsstörning och bor i 
en egen lägenhet i en gruppbostad. Till vardags 
arbetar hon på ett café och på en daglig verk-
samhet där hon ingår  i en datagrupp. Ett annat 
stor intresse som Emma har är idrott, bland 
annat har hon simmat och tränat innebandy. 
Hon är också engagerad i FUB och Klippan. En 
höjdpunkt i livet tyckte Emma var när hon fick 
träffa Jeffery Ige på Klippans 20-årsjubilem. 

– Han är verkligen jätteduktig. Det var roligt 

FUB i Dalarna räddade populär semester i Tandådalen

– Intresset för att åka med var jättestort, 
och vi har inte kunnat erbjuda alla plats, då det 
så snabbt blev fullbokat. Vårt krav har varit att 
man är medlem i FUB. Vi har säkert fått minst 
ett 15-tal nya medlemmar tack vare detta. 
Jätte roligt, konstaterar Katarina Boson, som 
gläds åt att man ännu ett år kan erbjuda sina 
medlemmar en härlig semestervecka i fjäll-
värden. 

TEXT: AGNETA BERHAMRE HEINS

inte heller sticker under stol med att det varit  
mycket jobb.

– Men i januari i år hade vi avtalen klara 
med företaget ”Skistar”, som driver hotellet i 
Tandådalen. Och vi har fått bra pris på både 
mat och logi för den semestervecka som vi nu 
kan erbjuda våra medlemmar i juli i år.

Katarina berättar att redan vid påsk var 
alla 120 platserna uppbokade. Men det finns 
också en baksida, som Katarina och alla anda 
medlemmar i FUB blivit påtagligt medvetna 
om – ivern att spara pengar även inom kom-
munerna. 

Nej till ledsagning
– Tyvärr är det flera av kommunerna i Dalarna 
som sagt nej till t ex ledsagare, resebidrag och 
annat, vilket gör att våra medlemmar inte kan 
följa med. Vi kommer att göra en samman-
ställning kring detta, och ha som underlag för 
att trycka på kommunerna att följa LSS-lagen 
om allas rätt till ett likvärdigt liv, säger Katarina 
Boson, som ändå mest är glad för att semes-
terveckan kan bli av. 

När landstinget i Dalarna av besparingsskäl be-
stämde sig för att lägga ner de populära semes-
terveckorna på Tandådalens hotell, för personer 
med funktionsnedsättning tog FUB i Dalarna 
saken i egna händer. Eller snarare några eldsjä-
lar i Dalarnas föreningar, bland annat Britt Pe-
dersen, Britt-Marie Hägerman i Smedjebacken 
och Katarina Boson i FUB Västerdalarna.

– Redan förra året lade beskedet om att 
landstinget skulle lägga ner den här verksam-
heten lite sordin på semesterveckorna här i 
Tandådalen, berättar Katarina Boson. 

Rekreationsveckan, som det tidigare hette i 
landstingets regi, hade funnits i över 40 år, och 
erbjudit personer med funktionsnedsättning i 
Dalarna ett välbehövligt avbrott i vardagen och 
en chans till en stärkande semester. 

Tog saken i egna händer
– Vi gjorde namninsamlingar för att protes-
tera mot beslutet. Över 300 skrev på, men det 
hjälpte inte. Då var vi några eldsjälar som tog 
saken i egna händer och det visade sig vara ett 
bra initiativ, konstaterar Katarina Boson, som 

att få träffa honom och höra honom berättar 
om sin träning och ställa lite frågor. 

Carola favoritartisten 
Om vem som är hennes favoritartist råder 
ingen tvivel. 

– Carola. Jag har alltid lyssnat på henne. 
Hon är bara så bra! Men Sannas låt hade jag 
sjungit tidigare på min pappas 40-årskalas. Så 
den kunde jag, därför valde jag att sjunga den 
på tävlingen, säger hon och intygar att hon 
tänker ställa upp på fler musiktävlingar fram-
över, om hon får chansen.

Vinnarna från ”Musikschlagets” olika del täv-
lingar möts i finalen som går av stapeln den 12 
november i Sundsvall.

Läs mer om Musikschlaget i Unik nr 1 2016.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT.

Emma Lindblad.



När jag ska på 

mammografi
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FUB har tidigare berättat att kvinnor med LSS-
insatser oftare dör i bröstcancer än andra. 

FUB:s kommitté för hälsa och sjukvård 
samarbetade under förra året med Regionalt 
cancercentrum Stockholm-Gotland, (RCC.) 

Nu har man tagit fram en broschyr om 
mammografi: ”När jag ska på mammografi”.

FUB:s mål är att fler kvinnor med utveck-
lingsstörning ska veta hur mammografi går till 
och att de ska gå till mammografin. Broschy-
ren förklarar hur kallelsen ser ut, hur mammo-
grafin går till och hur man får veta resultatet.

Om du arbetar med kvinnor som får en kal-
lelse till mammografi - använd broschyren för 
att förklara vad som kommer hända.

 ”När jag ska på mammografi”
– Broschyr om mammografi på enkel svenska

Från den 18 april har Riksförbundet FUB nya lokaler. Den nya 
adressen blir Industrivägen 7 i Solna.
Välkomna att hälsa på i våra nya lokaler på Industrivägen 7 i Solna.
Du når kansliet personal på samma växelnummer tidigare:  
08-50 88 66 00
www.fub.se

Riksförbundet FUB:s kansli 
flyttar till nya lokaler 

Lars Olsson.

Vi har nåtts av ett sorgligt besked att Lars-
Olof Olsson vår kamrat i både Klippan och FUB 
har lämnat oss. Lars har under många år präglat 
FUB:s arbete och har suttit ordförande i Riks-
Klippan och även som ledamot i förbundsstyrelse, 
dessutom i otaliga kommitté och andra uppdrag. 

Han var en tongivande röst när det gällde 
rättigheter för personer med utvecklingsstörnings 
i Sverige. Lars var också en högt uppskattat repre-
sentant för Sverige i EPSA’s styrelse (Europeiska 
Klippan) under många år. 

Lars var välkänd i rörelsen och hade även 
väldigt goda kontakter med många medlemmar, 
vilket han hade nytta av i valberedningen. Det var 
ett av de sista uppdragen han hade.

Lars Olsson var även hedersledamot i FUB 
vilket han var stolt och glad över. Vi som haft för-
månen att arbeta ihop med Lars i både med- och 
motgång är stolta och tacksamma att fått lära 
känna honom. Han hade ett stort engagemang 
för Klippan och FUB och dessutom en underfun-
dig humor och livsglädje.

Det är med stor sorg vi tvingas konstatera att 
Lars är borta, men minnena och de förändringar 
Lars bidragit till kommer för alltid finnas kvar inom 
hela FUB, och även prägla vårt fortsatta arbete 
mot de mål som Lars kämpat så framgångsrikt för 
under alla sina år inom rörelsen.
Thomas Jansson, FUB:s Förbundsordförande

Fakta: Lars Olsson arbetade i Riks-Klippans 
styrelse åren 2001 till 2010 och var Riks-Klippans 
ordförande åren 2001 till 2007. Han satt också i 
FUB:s förbundsstyrelse. Lars Olsson blev 67 år.

Minnesord 

LANDET RUNT  –  FUB SÖDRA ROSLAGEN

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning



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

Nya kunskaper, viktiga 
insikter och användbara 
redskap. KURSDELTAGARE  

SOLHAGA ENIGMA EDUCATION

Solhaga
gruppen
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UNIK  –  DEBATT

 Efter avslöjandet att flera medarbetare på Försäkrings-
kassan misstänks för medhjälp till bedrägeri med assis-
tansersättningen känner vi stor oro inom FUB.

Bedrägeri med assistansersättningen har redan 
tidigare avslöjats, men då utgående från assistansbolag, 
enskilda personer och kriminella kretsar. 

För alla som har behov av assistans, deras familjer och 
andra närstående, är det närmast chockerande att myndig-
heten som alla är ytterst beroende av, tillsätter en internut-
redning för att utreda brott mot sekretessen. Det visar med 
all tydlighet än en gång att kriminella krafter verkar inom 
assistansen.

Hur ska vi agera när vi inte kan lita på våra myndighe-
ter? Att sekretessbelagd information om enskilda personer, 
inom en redan väldigt utsatt grupp, kan komma i orätta 
händer är helt oacceptabelt.

Redan idag har vi svårt att tala med Försäkringskassan 
om våra barns och närståendes liv och problem. Hur ska vi 
fortsättningsvis våga lämna ut information, utan att vara 
rädda för att det riskerar att vara till nackdel eller försämra 
för dem? Ska vi inte våga lämna ut den information som 
krävs för att få det stöd som våra nära har rätt till, utan att 
riskera att den kommer i orätta händer? Detta är på alla sätt 
skrämmande.

Efter avslöjandet är förtroendet för Försäkringskas-
san i det närmaste kört i botten. Även om generaldirektör 
Ann-Marie Begler försäkrar att myndigheten nu tar kraft-
tag för att förhindra bedrägerier, är själva fenomenet att det 
 faktiskt sker oegentligheter inom myndigheten förskräck-
ande. Om man vill komma åt brottsligheten på Försäkrings-
kassan varför väntar man då en tid med att polisanmäla 
brott när det upptäcks, istället för att göra en omedelbar 
polisanmälan.

Det har ju redan tidigare varit ett känt faktum att det 
tyvärr finns kriminella krafter som även verkar inom assis-
tansen. Därför är det obegripligt att Försäkringskassan först 
nu sjösätter de punkter som generaldirektören redovisar på 

Kan vi lita på våra myndigheter? 
– Misstänkt brott mot sekretessen inom Försäkringskassan skapar oro

DN:n debatt: intensifiera de interna kontrollerna, utöka resur-
serna för internutredarna, begränsa tillgången till informa-
tion i de egna systemen, behörighet för medarbetare, samt 
stramat åt vilken typ av information som finns i systemen.

Hur myndigheten ska kunna återfå förtroendet från de 
som är helt beroende av Försäkringskassan för sin livskvalitet 
är just nu ett stort frågetecken. Ett tungt ansvar vilar även på 
tillsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Och tyvärr infinner sig också frågan om hur det ser ut på 
andra myndigheter och även inom kommunerna. Hur säkra 
kan vi vara på att den information vi lämnar ut, som är ett 
krav för att få lagstadgade rättigheter, faktiskt stannar där och 
inte får fötter och hamnar i orätta händer och/eller i krimi-
nella verksamheter?

Självfallet måste vi kunna lita på våra myndigheter  
– vad är annars alternativet?
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE FUB

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

ANNONS
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 Respekten för varje människas 
integritet och självbestämmande 
är grundläggande utgångspunk-

ter vid all vård, omsorg och forskning. 
De lagar som reglerar dessa områden 
förutsätter idag många gånger att en 
vuxen har förmåga att till exempel 
själv ta initiativ, lämna samtycke till 
åtgärder, vara delaktig eller på annat 
sätt utöva sitt självbestämmande. Det 
kan konstateras att mycket av den vård 
och omsorg som personer som saknar 
förmåga att ta ställning själva i olika 
situationer har ett behov av, i dag inte 
kan ges med uttryckligt och tydligt 
lagstöd i lagstiftningen på vårdens 
och omsorgens områden. Utredningen 
menar på att det är uppenbart olämp-
ligt att bestämma över huvudet på 
dessa personer utan att ha gjort denne 
delaktig i sin aktuella hälso- och sjuk-
vård och/eller omsorgsfråga. Det sak-
nas generella eller heltäckande regler i 
svensk rätt gällande i vilka situationer 
vuxna ska anses sakna förmåga, i rätts-
lig mening, att fatta egna beslut om sin 
hälso- och sjukvård eller omsorg och 
vad som då ska gälla. Osäkerheten idag 
är stor bland enskilda, närstående, före-
trädare, verksamheterna och personal 
etc. om hur situationer som involverar 
personer som inte kan göra ställnings-
tagande själva ska hanteras.

Inte förbisedda och ställda 
utanför
Den nya föreslagna lagen syftar till att 
skapa förbättringar för de personer 
som inte själva kan ta ställning i olika 
frågor inom hälso- och sjukvård samt 
omsorg och handlar bland annat om 
att personerna inte ska bli förbisedda 
och ställda utanför de rättigheter och 
valmöjligheter som finns. Vidare hand-
lar det om att personens vilja måste 
beaktas i olika avseenden beroende på 

situationen samt att vården och omsor-
gen måste anpassas efter personens fak-
tiska förutsättningar och behov. Målet 
med den nya lagen är bland annat att 
bidra till att personerna – genom stöd 
och hjälp – ges vård och omsorg på lika 
villkor som andra och att de inte diskri-
mineras eller hamnar i ett sämre läge 

på grund av sin utsatta situation. Utred-
ningen trycker på att den nya lagen byg-
ger på frivillighet samt stöd och hjälp, 
inte tvång. Därför har utredningen valt 
att fästa stor vikt vid att sätta perso-
nen i centrum och att betona hans el-
ler hennes självbestämmande, delak-
tighet och vilja. Bedömningen av om 
personen ska anses kunna ta ställning 
själv föreslås kopplas till den specifika 
frågan i den uppkomna situationen, i 
stället för att det fattas mer generella 
beslut, till exempel avseende samtliga 
omsorgssituationer. 

Att man lyssnar på personens upp-
fattningar, upplevelser och erfaren-
heter i den aktuella situationen är 
ofta en förutsättning för att den som 
 fattar det professionella och/eller per-
sonliga beslutet ska kunna fatta beslut 
på ett ansvarsfullt sätt. Det visar även 
på en grundläggande respekt för personen 
att lyssna uppmärksammat till honom eller 

henne, att mer tala med personen än om 
honom eller henne, att göra ett seriöst försök 
att sätta sig in i personens egna perspektiv, 
etc. Det är viktigt att beakta personens 
självbestämmande och förmodade vilja 
(inklusive tidigare uttryckta vilja och 
vad han eller hon ger uttryck för i situ-
ationen). Utredningen vill även under-
stryka att beslutsfattande för någons 
räkning enligt förslagen innebär att så 
långt som möjligt i samråd med personen ta 
ställning i exempelvis en fråga om att lämna 
samtycke till att genomgå en behandling, 
efter att först ha fått individuellt anpassad 
information i frågan.

I lagförslaget anges en turordning 
som utgångspunkt när en person har 
behov av en företrädare i en fråga samt 
undantag från turordningen t.ex. ska 
en redan förordnad god man eller för-
valtare med relevant behörighet alltid 
komma först i turordningen, alltså före 
framtidsfullmäktig och när stående. 
Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag 
att ta fram ett samlat väglednings-
dokument för tillämpningen av den 
föreslagna lagstiftningen i anslutning 
till att den införs.
TEXT: NINA ALANDER, FÖRBUNDSJURIST FUB

Ny lag 
ska stärka rätten till vård på lika villkor

En ny lag som bland annat syftar till att klargöra och stärka ställningen för personer som 
saknar förmåga att själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård (inklusive 

tandvård) och omsorg i olika situationer föreslås - lagen om stöd och hjälp till vuxna vid 
ställningstaganden till hälso- och sjukvård och omsorg (LSH), SOU 2015:80. 

Det visar även på en 
grundläggande respekt 
för personen att lyssna 

uppmärksammat till 
honom eller henne, 

att mer tala med 
personen än om honom 

eller henne.

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

ANNONS



läs mer på: unika.nu
facebook.com/unikasverige

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

till hösten bjUder vi på fler sprakande 
onsdagsshower! håll ögonen öppna

15 meter från t-bana StadShagen, uppgång mariedalSvägenT

n y h e t e r  p å  u n i k a

Unika dv event: den 13 jUni öppnar Unika en ny daglig 
verksamhet som heter Unika dv event. där jobbar vi som 
festfixare, med marknadsföring, bakom kUlisserna-fix, sång, 
dans och teater.  anmäl ditt intresse till info@Unika.nU!

Unika tv: missa inte att spana in vårt nya tv program 
som sänds på yoUtUbe. sök på Unika.nU tv. där intervjUar 
vi kändisar som lill lindfors, mark levengood, agneta 
sjödin med flera.  

ny mUsikal: äntligen har mUsikalen cabaret sUcce premiär! 
föreställningar 26 maj, 31 maj och 1 jUni. boka biljetter 
på boka@Unika.nU!

Boka puBlikplats på 
Boka@unika.nu!

Vill du också jobba 
som artist? 

Vi söker efter nya talanger! 
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Med full koll på bollen!

Felicia Bergström och Leo 
Belovarsky spelar tennis varje vecka 
på Solna Tenniscenter: ”Klubben 
med hjärta”, tillsammans med 
tränare Rickard Tuvesson. 
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– Alla ska få en möjlighet att spela 
tennis. Den stora fördelen med den 
här gruppen är att alla är väldigt till-
låtande. Här finns inga fördomar el-
ler hård konkurrens, utan en alltige-
nom positiv och hjärtlig inställning. 
Det förhållningssättet tar jag själv 
med mig som tränare för de andra 
grupper här på Tennisklubben, säger 
instruktören Rickard Tuvesson. 

 Klubben med hjärtat. Så står det 
med stora bokstäver på planket 
bakom bana sex, där tennisträ-

nare Rickard Tuvesson är i full med att 
instruera sina för dagen åtta elever. 

I tre år har Rickard kört tennisskola 
för elever från grund- och gymnasiesär-
skolan. Tidigare jobbade han som elevas-
sistent på Rosjöskolans särskoleklasser. 

 – Många elever på skolan behövde 
mer fysiska fritidsaktiviteter. Jag hade 
goda kontakter med Solna tennisklubb 
och på den vägen är det, säger Rickard 
Tuvesson, som numera är anställd som 
tennisinstruktör på Solna Tennisklubb. 

Fysiska utmaningar
Sedan 2014 leder han en grupp med 
elever från grund- och gymnasiesärsko-
lan. Två gånger i veckan börjar han da-
gen med att möta ungdomarna på sko-
lan för att sedan ta bussen tillsammans 
med dem till Tenniscentret. 

– Det är ett superbra upplägg. Vi 
känner varandra väl och föräldrarna 
hämtar de elever som inte tar sig hem 
på egen hand efter träningen. Den här 
gruppen har utvecklats mycket och 
växt ihop ordentligt. De börjar bli rik-
tigt skickliga tennisspelare, intygar 

Rickard och plockar fram en korg full 
med tennisbollar. 

Att träna tennis med den här grup-
pen skiljer sig inte åt från träningen med 
andra grupper. Bollarna ska över nätet 
och slagen finslipas. Men framförallt 
handlar det om att få lite fysiska utma-
ningar och ha roligt, intygar Rickard. 

Leker fram kunskaperna
– Vi leker fram kunskaperna. Inom 
alla sport handlar det om att träning 
ger färdighet. Och alla i den här grup-
pen kommer väldigt troget på våra trä-
ningar. Alla här gillar verkligen tennis, 
säger han och får medhåll av hela grup-
pen som samlats en stund inför nästa 
övning. 

Nu är det träningsgrenen: ”Kung och 
Drottning” som gäller. Då gäller det att 
vinna flest bollar. Felicia Bergström och 

Rosie Alderete kör några snabba bollar. 
Rosie går vidare och får möta Leo, och 
så vidare. Slagen är fulla av koncentra-
tion, men ingen blir ledsen för att bli 
utslagen. När Rosie till sist vinner blir 
det många hejarop. 

Utvecklats som ledare
– Det här är min hjärtegrupp, konsta-
terar Rickard, som under timmen som 
träningen varar instruerar, berömmer, 
puschar, samlar bollar och hittar på 
nya övningar i ett tempo som får Wem-
bledon att framstå som rena övnings-
banan. 

Att eleverna gillar Rickards raka och 
varma sätt råder ingen tvekan om, och 
kramarna duggar tätt mellan bollarna.

– Under den här lektionen finns 
mycket värme i luften. Jag har utveck-
lats rejält som ledare tack var den här 
gruppen. Jag gillar att coacha och träna 
alla i klubben, oavsett nivå, men hjär-
tat slår lite extra under just den här 
tennislektionen. Det är jag inte sen att 
erkänna, säger han och ser väldigt stolt 
ut när han kastar några bollar till sina 
”egna” tennisspelare. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

Tennisgruppen tar en liten paus innan nästa pass. Från vänster: Felicia Bergström, Elvira Arvinder, Rosie 
Alderete, Felix Wikmar, Jenney Norell, Leo Belovarsky och tränare Rickard Tuvesson. 

Rosie Alderete

Leo BelovarskyFelix Wikmar 
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Matglad-appen har fått sina 
första ambassadörer

Appen Matglad har blivit en succe. 
Med 20 000 nedladdningar känner 
sig teamet bakom appen, med Hus-
hållningssällskapet Väst i spetsen, 
mycket nöjda. Nyligen utbildades de 
första ambassadörerna för appen, 
som nu ska fortsätta sprida kunskap 
om den. 

 V i har fått ett otroligt gensvar på 
alla vis. Det finns inget liknande 
i sitt slag. Appen Matglad fyller 

verkligen ett behov, säger Lotta Persson, 
som sitter med i styrgruppen, och job-
bar på en servicebostad i Alingsås.

I Alingsås och Borås kommun har 
nu de första ”Matglad”-ambassadörerna 
utbildads. Flera av personer har varit 
med länge i testgruppen för Matglad-
appen, och ska nu berättat om hur man 
laddar ner appen och lagar mat med 

– 

hjälp av den på till exempel boenden, 
dagliga verksamheter och föreningar. 

– Vi hoppas på att kunna starta fler 
ambassadörsutbildningar i samarbete 
med olika studieförbund runt om i lan-
det, säger Lotta Persson.

Sprida kunskap om appen
Ambassadörsutbildningen pågick vid 
tre tillfällen i ett skolkök i Alingsås. 
 Utbildare var en hushållslärare och 
några av appens grundare. Sju perso-
ner deltog och lagade mat efter appen. 
 Ambassadörerna är personer från mål-
gruppen. 

– Jag har länge känt att vår mål-
grupp skulle behöva något mer pedago-
giskt stöd för att bli mer självständiga 
vad gäller matlagning och för att hitta 
nyttiga recept. Den stora fördelen med 
appen är att man kan laga mat genom 
att ta ett steg i taget. Ett traditionellt 
recept innehåller allt samtidigt. Många 
är också duktiga på ny teknik och gillar 
att använda en iPad eller smartphone, 
säger Lotta Persson. 

Tillsammans med Margareta Frost-
Johansson och Eleonor Schütt från Hus-
hållningssällskapet, Birgitta Toll från 
Borås stad, samt en rad duktiga teknik-
konsulter deltar nu också Lotta Persson 
i uppbyggnaden av nästa generation av 
appen: ”Matglad helt enkelt”. 

Ny matglad app
Den nya appen: ”Matglad helt enkelt” är 
helt baserad på filmer, foton och  talade 
instruktioner. ”Matglad”-appen vänder 

sig till personer som är läs kunniga eller 
kan få hjälp med det. 

– Även denna är ett samarbete 
 mellan kostpedagoger, personal inom 
LSS-verksamheten och framförallt per-
soner med funktionsnedsättning – mål-
gruppen för appen. Även i arbetet med 
denna är vi ett bra team, berättar Lotta 
Persson. 

Hon betonar också att man haft stor 
glädje av en referens- och testgrupp, 
där bland annat FUB varit engagerade. 
Under de fyra år som det tog att göra 
appen var hela tiden testpersoner del-
aktiga.

– Den här appen är också ett bra 
pedagogiskt hjälpmedel för mig som 
personal. Här kan vi tillsammans pla-
nera veckomatsdel, göra inköpslistor 
och inte minst laga maten tillsammans. 
Läckra bilder hjälper brukarna att välja 
mat rätter. Själv har jag glädje av den 
dagligen i mitt jobb, säger Lotta Persson. 

Appen ”Matglad” och den senaste 
”Matglad helt enkelt” har fått projekt-
medel från Allmäna Arvsfonden och 
Post-och telestyrelsen, PTS.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: LOTTA PERSSON

Och vill man bli ”Matgladambassadör” 
kan man vända sig till Hushållnings-
sällskapet Väst.

Ambassadörerna för appen ”Matglad” fick 
diplom efter avslutad utbildning. Från vänster: 
Linnéa Bruto, Patrik Larsson, Birgitta Toll, Lotta 
Persson, Lena Ifver, Elisabeth Olsson, ledare 
Ing-Marie Andersson och Margareta Frost-
Johansson.

Ida Qvarnström, testperson för matglad helt 
enkelt.

Ambassadörsutbildningen: Ing-Marie Andersson, 
Patrik Larsson och Gustav Boberg.

Ing-Marie Andersson och Lena Ifver lagar 
köttbullar i tomatsås med hjälp av appen: 
”Matglad” i läsplattan.
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Vi söker dig som är anhörig och/eller god man till en person med 
utvecklingsstörning som är 50 år eller äldre.

Vi vet att det många gånger saknas kunskaper om utvecklingsstörning och åldrande, 
både hos gruppen personer med utvecklingsstörning och hos anhöriga och personal. 

För att få in synpunkter från er som är anhöriga och/eller god man till personer med 
utvecklingsstörning som åldras har vi gjort en enkät som vi hoppas ni vill besvara. I enkäten finns 
också möjlighet att skriva egna kommentarer.

Vad ni ser för problem när personer med utvecklingsstörning åldras? Vilket stöd anser ni att 
personer med utvecklingsstörning som åldras bör ha? Vilka kunskaper behöver ni för att kunna 
ge rätt stöd är några av de frågeställningar vi har.

Enkäten är webbaserad och en länk till enkäten finns på FUB:s hemsida www.fub.se

Om du har frågor kontakta Lars Sonde, lars.sonde@aldrecentrum.se tel 0706-58 01 11,
eller Boel Karlin, boel.karlin@demenscentrum.se tel 08-690 58 90

ÅDU- projektet (Åldrande, Utvecklingsstörning, Demens) är ett Arvsfondsfinansierat projekt där Svenskt Demenscentrum och FUB arbetar för att 
få fram en kostnadsfri webbaserad utbildning.

Utbildningen är uppdelad i två olika delar. En riktar sig till anhöriga och personal. Den andra delen riktar sig till personer med utvecklingsstörning. 
Utbildningarna är klara hösten 2017 och kommer då ligga på Svenskt Demenscentrums hemsida.

EFTERLYSNING!

RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!
Nästa nummer kommer den 29 juni. Boka annonsplats senast den 8 juni.

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

http://www.fub.se
mailto:lars.sonde@aldrecentrum.se
mailto:boel.karlin@demenscentrum.se
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Åtta inspirerande filmer om att 
erövra ett språk

 Efter hundratals filmnings timmar 
hos familjer och på skolor och 
förskolor, kan projekt-teamet för 

FUB:s Arvsfondsprojekt ”Om Jag Hade 
En Röst” avsluta sitt treåriga projekt 
med åtta färdiga filmer om språk  träning 
enligt Karlstadmodellen. Under hand-
ledning av Iréne Johansson, grundare 
av Karlstadsmodellen, har film skaparna 
tagit fram filmserien utifrån pedago-
gers och närståendes behov av språkträ-
ningsmaterial, som gör språkträning 
både lättförståeligt och lustfylld. Redan 
under pågående projekttiden har ett 
flertal högskolor och lärosäten tagit i 

FUB  I  VÄRLDEN

STIFTELSEN ALA

Lillehammer värd för vårens nordiska möte
Riksförbundet FUB, tillsammans med systerorganisationer från våra nordiska grannar (nordiska 

samarbetsråd/NSR), träffades i Norska Lillehammer, under två dagar i mitten av april.

 Inför varje NRS-möte väljer man ett 
antal artiklar från FN konventionen 
om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som man disku-
terar ur varje lands perspektiv. Denna 
gång var Artikel 12 om likhet inför 
lagen och Artikel 14 om frihet och per-
sonlig säkerhet i fokus. FUB:s norska 
systerorganisation (NFU) slog larm 
om ett växande antal fall i Norge som 
har resulterat i en mycket begränsad 
 möjlighet till självbestämmande för 
personerna med utvecklingsstörning 
som fallen handlade om. Beslut har 
tagits efter bristfälliga utredningar och 
i strid med konventionen. Mötesdelta-
garna var överens om vikten att utbyta 
information länderna emellan – och 
inte bara de goda exemplen utan också 
de värnande exemplen. 

Utveckling av samarbetet
Mötet gick också igenom en nordisk 
sammanställning om fosterdiagnosti-

ken utifrån historiken, metodiken och 
etiken. Målet är att ta fram ett gemen-
samt uttalande på NSR:s nästa möte.  

Under en del av mötesdagarna 
 träffades expertgruppen för egna dis-
kussioner. Expertgruppen består av 
Klippans representant samt repre-
sentanter från Klippans systerorgani-
sationer. Fokus var på utveckling av 
samarbete mellan möten. Sagt och 
gjort! Snart ska en egen Facebooksida 
grupp? skapas i Islands regi, tre Skype 
möte ska hållas mellan varje NSR-möte  
i ordförande lands regi och ett projekt-
förslag för ett nordiskt expertmöte i 
större format ska tas fram. Mer infor-
mation om dessa satsningar kommer 
före sommaren så håll utkik!

Svenska deltagare på mötet: 
 Lillemor Holgersson från förbunds-
styrelsen, Nina Alander, förbundsjurist, 
Judith Timoney, FUB:s handläggare för 
internationella frågor, Jan Pettersson 
från Riks-Klippan.

en del av materialet i sina utbildningar 
(speciallärare, special pedagog, lärarut-
bildning).

Under kommande året ska projekt-
ledarna resa ut till flera funktions-
hinderorganisationer på lokalnivå för 
att visa filmerna och diskutera Karlstad-
modellen. 

För att få mer information om 
 filmerna, föreläsningar, beställningar 
med mera, kontakta: 
annika@sprakbussen.se.
TEXT: JUDITH TIMONEY  

Jan Pettersson från Riks-Klippan och handledare Kjell 
Claesborn.

ANNONS

Judith Timoney
Internationella frågor 
Stiftelsen ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23



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

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

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

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

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

 Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar av vilka minst en tvilling har autism- 
 spektrumtillstånd och/eller andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar 
 utan funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem 
 inom genetik, neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, 
 för förlorad arbetsinkomst, hotell och resa finansieras av studien. Är du intresserad?

 Kontakta vår forskningssjuksköterska Johanna så berättar hon mer:
 070-755 96 80 alt 08-514 527 00 eller johanna.ingvarsson@ki.se

 Besök ki.se/kind för mer information om KIND och vår tvillingforskning (projektet ”RATSS”).

 Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra 
 funktionsnedsättningar!
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Hos oss är postnumret en del av lottnumret. Så när en i 
postnumret vinner, gör alla andra det också. FUB och övriga 
54 organisationer som delar på överskottet vinner alltid.

Sedan PostkodLotteriet startade har nästan 800 svenskar blivit 
miljonärer på att vara med i Lotteriet. Och varje månad blir de 
minst fyra till.

Nya vinster varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut till helgen – present-
kort på resor för 15 000 kr per lott, upp till 100 000 kronor per 
lott i kontanter, Volvo V60 och 1 miljon. Och alla vinster är 
skattefria!

Massor av extravinster
Förutom alla ordinarie dagliga vinster har du också chans på 
en mängd extravinster som elbilar, cyklar, lyxkryssningar med 
mera.

Nyhet! Postkod JackPott
I lotten ingår också vår nya, spännande Postkod JackPott som 
ökar med 7 nya miljoner varje månad. Vinner du får du hälften 
och dina lottköpande grannar i postkoden delar på resten. På 
postkodlotteriet.se/postkodjackpott kan du se hur mycket den 
är uppe i just nu.

postkodlotteriet.se

Postnumret kan vara värt miljoner

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

FUB_210x138,5 maj.indd   1 2016-04-07   13:17

ANNONS

ANNONS

BOKTIPS:

Anna ville flytta hemifrån, men inte in till Göteborg. Hon 
har bott på Brännö i hela sitt liv, där har hon sin familj 
och vänner, och där vill hon stanna. Det finns ingen bättre 
plats i världen, säger Anna. Nu har hon ett eget litet hus på 
Brännö, och känner sig fri. 

I boken får vi följa Anna i hennes vardag. Hon lär sig 
sköta sitt hem, ägna sig åt att baka och laga mat, tvätta och 
städa, tillsammans med sin boendestödjare. Anna känner 
många på Brännö, och träffar fortfarande sina barndoms-
vänner. Varje vardag åker hon båt, buss och spårvagn till 
på arbetet på Kulturlabbet i Göteborg. Där får hon sjunga 
och spela teater. Anna tycker om att stå på scen. Då känner 
hon sig som en filmstjärna. Hon har uppträtt på Lorens-

bergsteatern i Göteborg, och på Brännö träffar hon musiker 
som hon får sjunga med. Hennes idol är Håkan Hellström.

Anna arbetar extra på Brännö värdshus. En dag gick hon 
dit och frågade om hon fick hjälpa till. Det är tio år sedan och 
Anna är kvar på värdshuset. På fritiden skriver Anna på manu-
set till en film. Filmen handlar om en familj och om kärlek.

Anna på Brännö är utgiven på LL-förlaget och skriven på 
lättläst svenska av Agneta Slonawski. Bibbi Friman har ta-
git de fina fotografierna i boken. Det är roligt och intressant 
att läsa om och se bilder på fria, självständiga och färgstarka 
Anna. Se hur hon lever sitt liv som hon själv vill. 
TEXT: LENA EDVARDSSON, FUB GÖTEBORG

Anna på Brännö



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

»Hjälpmedel
Låg självrisk på hjälpmedel för syn- 
eller hörselfel i hemförsäkringen.

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

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

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

Här ser du några av våra unika fördelar.

Förmånliga försäkringar 
med unika fördelar

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

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

i samarbete med

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

»Unik service
Vi har inga knappval och du får 
svar inom 15 sek. när du ringer. 
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NOTISER

Barn med funktionsnedsättning 
kräver respekt

– Barnombudsmannens årsrapport 2016

 Nyligen släpptes Barnombuds-
mannens årsrapport, ”Respekt”. 
2016 års tema är barn med 

funktionsnedsättningar. Den visar med 
all tydlighet att barn med funktions-
nedsättning vill ses som individer, vill 
mötas med respekt och förväntningar 
och få vara aktörer i sina egna liv. 
 Rapporten visar även att det finns en 
rad brister som måste åtgärdas, när det 
gäller samhällets bemötande av barn 
med funktionsnedsättning, inte minst 
när det gäller skolan.

Ungefär 300 000 barn i Sverige har 
någon form av funktionsnedsättning. 
Barn med funktionsnedsättning har 
samma rättigheter som alla barn. Men 
så ser verkligheten inte alltid ut. Det 
vittnar de 97 barn och unga om som 
Barnombudsmannen mött i årets för-
djupningsarbete. 

– Vi har mött flickor och pojkar med 
styrkor, förmågor, drömmar, besvikel-
ser och förhoppningar. Det är barn som 
begär och förtjänar respekt, tydliggör 
barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barns rätt till utveckling
– Barns rätt till utveckling är tydlig 
i barnkonventionen. Men barn med 
funktions-nedsättning får inte förut-
sättningar att nå sin fulla potential.
Det får konsekvenser. Ett barn som 
inte får det stöd han eller hon behöver 
 riskerar att halka efter i utbildningen, 
vilket kan påverka hela livet, säger 
 Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att det 
krävs genomgripande förändringar om 
barnkonventionen ska förverkligas för 
barn med funktionsnedsättning och 
listar några viktiga övergripande saker:

• Det handlar om rätten till en egen 
identitet. Barns rätt till information 
och delaktighet måste skyddas i lag-
stiftning som rör barn med funk-
tionsnedsättning och få genomslag i 
barns verklighet. Barn måste ses som 
egna individer och bli synliga i den 
nationella strategin för funktions-
hinderspolitiken.

• Det handlar om rätten till utveck-
ling. Skolresultat måste följas upp 
för barn med funktionsnedsättning 
och skolor ska inte få neka barn 
plats. Åtgärder måste sättas in för 
att upptäcka och stödja flickor med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Stödet till barnen och deras 
familjer måste förbättras genom 
samordnare.

• Barn med funktionsnedsättning ska 
ha samma skydd mot kränkningar 
i skolan som andra barn. Det krävs 
också kraftfulla åtgärder för att eli-
minera våld och kränkningar som 
utförs av vuxna. I den sociala barna-
vården måste isoleringen av barn 
upphöra.

Läs hela rapporten på:
www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.  
Foto: Pawel Flato.

Handikappförbunden är positiva till 
regeringens förslag om att de med 
mycket omfattande funktionsnedsätt-
ning kan få sjukersättning redan från 
19 år, och då slipper  pressen med om-
prövningar.

”De stora utmaningarna för alla de 
som fortfarande får aktivitetsersättning 
kvarstår dock.”, säger Stig Nyman, ord-
förande i Handikappförbunden. ”Riks-
revisionens kritik har inte åtgärdats 
med det förslag som regeringen har 
lagt idag. Kvaliteten på insatserna är 
fortfarande för begränsade och möjlig-
heterna att med aktivitetsersättning, 
studera eller arbeta är för små.”

Det är ett steg i rätt riktning att 
man nu ska kunna behålla aktivitets-
ersättningen i ett halvår när man pro-
var att studera, men det behövs betyd-
ligt mer omfattande insatser för att 
fler ska kunna och våga studera. Bland 
annat efterlyser Handikappförbunden 
en översyn av studiestödsystemet så att 
möjligheterna att studera på lägre fart 
förbättras.

www.hso.se

Bra förslag  
– men problem med  
aktivitets ersättning 

 kvarstår

Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.



BÄSTA BRORSORNA
Bästa Brorsorna är en  

spännande bok som  

handlar om syskonkärlek, 

konflikter och livet i en 

gruppbostad.

EN KROSSAD VAS – OCH SJU ANDRA HISTORIER  En humoristisk bok om starka känslor som får kinderna att  hetta och blodet att susa. 

ANNA PÅ BRÄNNÖ
Att leva sitt liv som man själv 
vill, det är högsta önskan för 
många. Anna har just flyttat till 
ett helt eget hus. Äntligen är 
hon fri att bestämma själv! 

Lättlästa böcker att läsa tillsammans!

Provläs och beställ  
böckerna på ll-forlaget.se

NOTISER

6 miljoner kronor från PostkodLotteriet

ANNONS

Hit kommer ombud från hela Sverige för 
att bestämma vad FUB och Klippan ska 
arbeta med framöver och välja personer 
till styrelserna. Väl mött på Aronsborg!
www.fub.se

PostkodLotteriet ger pengar till organisationer 
som arbetar för en bättre värld för människor, 
djur och miljö. Nyligen fick FUB en check på 6 
miljoner kronor för löpande verksamhet.

På bilden tar kanslichef Maria Sundström 
emot checken av Rickard Sjöberg. Till höger 
Anders Wieslander från Medis5 som läste sin 
dikt Frihet.

Förra året fick FUB också pengar för att göra 
en fortsättning på Come Together med pro-
jektet ComeTogether Concrete.
www.fub.seFUB:s kanslichef Maria Sundström tar emot checken av Rickard Sjöberg, från PostkodLotteriet.

Klippans riksstämma och FUB:s förbundsstämma hålls i år 
den 19-22 maj, på Aronsborg, utanför Stockholm.

https://www.postkodlotteriet.se/
http://www.medis5.com/
http://cometogethereveryone.org/
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