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Janne Pettersson fick pris för att han är en 

person som visat stor omsorg om andra människor.

Han fick det också för sitt engagemang i FUB 

och Riks-Klippan.

– Jag blev så glad så det kan ingen förstå. 

Att jag skulle få ett så fint pris. Det kunde 

jag aldrig drömma om. 

För mig är det en upprättelse för allt jobbigt

som jag varit med om under åren. 

Då har det mest handlar om  

att jag blivit mobbad för att jag har  

en utvecklingsstörning.

– Ingen ska behöva bli illa behandlad.

Det kämpar jag för.

Lyste som solen

– Jag lyste som solen när jag tog emot priset.

Det var en rolig kväll. Vi fick god mat. 

Det var fina tal och bra uppträdanden.

Mark Levengood höll i galan. 

Han är en fin människa. Det lovar jag er.

Så här stod det i motiveringen till priset:

”Sedan tidiga tonåren har han engagerat sig för 

att människor ska behandlas lika, 

oavsett förutsättningar och han föreläser

såväl om sin egen funktionsnedsättning, 

som för att belysa orättvisor”.

Alla ska behandlas rättvist

Priset är en staty. Men det är äran som är viktig. 

Jag är så stolt, ska ni veta, säger Janne Petterson.

Nu tänker han jobba ännu mer i Riks-Klippan

för att alla människor ska behandlar rättvist. 

– Man ska vara snäll och go mot alla människor. 

Sådan är jag!

TEXT:AGNETA BERGHAMRE HEINS 

”Jag blev så glad  
så det kan ingen förstå”
Janne Pettersson är vice ordförande för Riks-Klippan. 

I mars i år fick han ett fint pris på en gala 

som heter Eskilsgalan. 

Priset delas ut till personer i Eskilstuna

som gjort bra saker och som är bra förebilder.

FOTO: JOHAN BOKSTRÖM/ERIKSGALAN

Jan Pettersson, vice ordförande för Riks-Klippan.
FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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”Jag blev så glad  
så det kan ingen förstå”

Den 8 mars hade FUB Göteborg årsmöte.

Då uppträdde fem personer från 

Kulturlabbets Poporkester. 

Kaveh som sjunger och spelar munspel,

Sarah som sjunger,

Kristian som sjunger och spelar tamburin.

Martin och Frida som sjunger 

och spelar akustisk gitarr och elbas. 

Kaveh började med att sjunga 

”Kom hem” av Barbados.

Han sjöng från hjärtat 

och fick långa applåder av publiken.

Kaveh bugade 

och tackade med ett glatt ”Thank you” 

Den 8 mars var det också Kvinnodagen. 

Därför sjöng hela orkestern också ”Åh tjejer”.

Deltagarna på årsmötet sjöng med 

och klappade takten.

Spelade egna låtar

Som avslutning spelade orkestern

två egna låtar. Kristian sjöng ”En bra familj”, 

en fin sång som handlade om längtan efter 

familjen. 

Sarah sjöng ”Jag gick genom skogen”.

En kärlekssång som lät som en folkvisa.

Publiken tackade orkestern 

med en ny lång applåd.

Alla orkestermedlemmarna fick blommor

av FUB och blev bjudna på smörgåstårta. 

TEXT: LENA EDVARDSSON FUB GÖTEBORG

FOTO: KULTURLABBET

Sånger från hjärtat
Alla sjöng från hjärtat när Kulturlabbets Poporkester
uppträdde på årsmötet hos FUB Göteborg. 

Kulturlabbet Göteborg 
är en arbetsplats för bild- scen- och ordkonstnärer 
med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Gå in på deras Facebook-sida och läs mer:
www.facebook.com/kulturlabbetgbg/
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RÄTTEN TILL ETT ARBETE

”Man måste få chansen  
att visa vad man kan”

Varje dag ser Martin Karlsson till att alla elever 

som måste ha specialmat på skolan får rätt mat.

– Jag gillar att lära mig saker. 

Specialkost har blivit min grej, säger Martin Karlsson. 

Han jobbar i matsalen på Djurgårdsskolan i Kristinehamn.

Ett jobb han haft i snart tre år. 

– Jag är inskriven på en daglig verksamhet i staden. 

Där jobbar man för att vi ska få 

jobb och praktik på vanliga arbetsplatser, berättar han.

Martin Karlsson med mamma Ulla Grundel. På jobbet på Djurgårdsskolan är de är kollegor. 
–Där håller vi strikt på att vi är kollegor. Mamma-son relationen har vi utanför jobbet, säger Ulla Grundel bestämt.



Bra att ha ett jobb

– Jag tycker det är väldigt bra att ha ett jobb.

Utan det skulle jag mest sitta hemma. 

Även om man har ett funktionshinder som jag har, 

så finns det oftast ändå olika uppgifter man kan 

uträtta på arbetsplatser. 

Man måste få chansen att visa vad man kan.

Djurgårdsskolan är en stor skola. Under lunchen äter 

240 elever mat samtidigt. Då gäller det att hänga

med så att allt finns; mat, dryck få bort disken 

och se till att det finns rena bord. 

Lätt att lära mig nya saker

– Jag har full koll på alla de elever som äter annan kost.

Har jag sett ett ansikte en gång så glömmer jag det inte.

Det är en speciell förmåga jag har. 

Jag har också lätt att lära mig nya saker. 

Men på mitt sätt, 

Berättar Martin Karlsson.

Därför passade inte den vanliga skolan honom. 

– Jag vill vara i rörelse hela tiden, 

och har svårt att sitta still

lång tider. Skolan fungerade inte bra för mig helt enkelt.

Jag var 19 år när jag fick min asperger/adhd-diagnos, 

säger Martin 

Han tyckte på sätt och vis att det var skönt. 

Under hela skoltiden hade han känt sig lite utanför

och känt att skolan inte passade honom.

Ett stort ansvar

– Jag gillar att lära mig mycket om vissa saker.

Som det här med specialkost. 

Jag kan allt om dieter, allergier och annat 

som gör att man kanske måste äta annorlunda. 

Till en början var det nervöst. 

Är man väldigt allergisk kan viss mat 

vara otroligt skadligt.

Det känns som ett stort ansvar. 

Men man växer av ansvar och jag har absolut koll, 

säger Martin.

Kollegorna Ulla Grundel och Sebastian Helldin 

intygar att ingen annan har så bra 

koll som Martin. 

Att han verkligen är rätt man på rätt plats.

Han vet allt helt enkelt

– Martin är bäst, för han vet allt om det, 

helt enkelt, säger Sebastian.

Och Martin i sin tur lovordar 

sina fem kollegor på jobbet: 

– Vi skrattar jättemycket tillsammans. 

Det tycker jag är bevis för på att man 

har rätt jobb, 

säger Martin Karlsson och fyller på 

med ny mjölk.  

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Martin Karlsson stortrivs på jobbet i matsalen. 
–Här finns alltid massor att göra. Det gillar jag. 
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En av projektdeltagarna är Sara Brännström, 

ledamot i Riks-klippan. 

Sara är också aktiv inom Centerpartiet i Skellefteå. 

Samarbete med en förening

– Vi har ett samarbete med en förening 

för personer med funktionsnedsättningar 

i kommundelen Çair som ligger i Skopje. 

Vi vill försöka öka tillgängligheten och delaktigheten

för personer med funktionsnedsättning, 

berättar Sara.

Gruppen träffade en mamma 

till en ungdom med autism. 

Det visade sig att det finns stora likheter mellan

hur personer med funktionsnedsättning

upplever sin situation i Makedonien och i Sverige.

Sara besökte Makedonien
– Vi kan lära av varandra

Den 24-27 mars åkte några politiker 

och medarbetare från Skellefteå kommun 

till Makedoniens huvudstad Skopje. 

Det var andra gången de två kommunerna träffades. 

Kommit längre i Sverige

– Man saknade mötesplatser 

för personer med funktionsnedsättning 

och deras närstående. Det gör vi här också.

Men på många sätt har kommit mycket längre 

i Sverige, säger Sara. 

– För mig var det viktigt att få vara med 

och berätta att jag är politiskt aktiv

och engagerar mig för rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, 

genom Riks-Klippan. 

Lära av varandra

– Jag hoppas det kan bli en fortsättning 

på projektet. Vi kan dela med oss av 

allt vi har gjort i Skellefteå och Sverige. 

Men vi kan också lära oss av deras situation

för att bli ännu bättre på hemmaplan, 

avslutar Sara. 

TEXT OCH FOTO: SARA BRÄNNSTRÖM RIKS-KLIPPAN OCH ALEXANDRA SUNDBERG, 

DELAKTIGHETSSAMORDNARE I SKELLEFTEÅ KOMMUN. 

Hela projektgruppen samlad utanför stadshuset i Çair.
 Selfie: Sara Brännström, Anette Lindgren och Guxim som guidade oss runt Skopje. 
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FRÅGA

Jag vill inte ha min läkare.

Personalen säger att jag är listad hos läkaren och därför ska gå till den.

En kompis berättade att hon får välja läkare själv.

Vad är det som gäller?

SVAR

I patientlagen står det att man själv får välja vilken läkare man vill ha.

I patientlagen står det också att man själv får välja vilken vårdgivare man vill ha.

Vårdgivare betyder som exempel både vårdcentral och privat mottagning.

FRÅGA

Hej! Jag är 66 år.

Jag får inte ha kvar min daglig verksamhet när jag fyller 67 år.

Det sa min handläggare.

Är de inte kloka?

Vad ska jag göra då?

SVAR

När man har fyllt 67 år har man inte längre rätt till daglig verksamhet.

När man har fyllt 67 år har man inte längre rätt att arbeta på ett vanligt jobb.

Men kommunen har fortfarande ansvar för dig även när du fyller 67 år.

Fundera på om du är intresserad av att börja med någon aktivitet regelbundet.

Du kanske behöver ansöka om LSS-insatserna ledsagarservice för detta?

Vill du ha en kompis så sök LSS-insatsen kontaktperson.

Fråga kommunen om de har förslag på vad du ska syssla med 

för att du ska trivas med ditt liv. 

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

Fråga FUB-experten
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Begripsam AB ska ta reda på 

hur människor med olika funktionsnedsättningar 

använder internet.

Vill du vara med? 

Mejla då Kerstin Ahlstrand på 

kerstin.ahlstrand@begripsam.se 

så får du veta när undersökningen börjar  

(maj–juni 2017). 

Hur använder du internet?

– Det var en jättetrevlig kväll, 

berättar Anna Hildingsson, 

ordförande för Riks-Klippan 

som tillsammans med Thomas Jansson, 

Förbundsordförande, representerade FUB på Eldsjälsgalan. 

Drygt 200 gäster fyllde Berns salonger. 

På plats fanns finalisterna och organisationer 

som är anslutna till Folkspel, som står för galan.

Du kan nominera en eldsjäl för 2017 års Eldsjälsgala. 

För att nominera – gå in på:

www.aretseldsjal.se 

Läs mer i nästa nummer av Unik

En gäst som Anna Hildingsson träffade 

var Linnea Claeson. Hon är handbollsspelare.

Linnea är också känd för att hon tar kamp mot

mobbing, sexuella trakasserier, hot och hat på nätet.

I nästa nummer av Unik, nr 3, så får Ni läsa mer om 

Linnea Claeson. Där kommer hon också ge råd om hur 

du ska göra om du råkar ut för otrevliga saker 

på sociala media.

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: THOMAS JANSSON

Tipsa gärna andra också! 

Den som vill svara på enkäten 

kan välja vilket sätt som passar dem bäst; 

svara via webben, få en enkät hemskickad på 

papper, bli intervjuad via telefon. 

Tror du att du behöver hjälp med att förstå 

och svara på frågorna? 

Då hjälper Begripsam dig med det. 

Läs mer på www.begripsam.se/internet

Anna på Eldsjälsgalan 2017

Anna Hildingsson och Linnea Claeson.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.begripsam.se%2Finternet&h=ATMZ159cOevvCXsuwNNs7e0XFzzujQE-qU0nXjOAMfDBGPc_FZ2QmJah04A2kjFerwd_6yTigP9mMCmjaIBBqalMJDCOPRjy6RjAzmEoiZI6XYqDQ-IBbbk7dcW1-2b8zLC-
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Jag sitter med i Klippans styrelse. 

Där jobbar vi för att fler ska få jobb

och kunna fortsätta gå i skolan, 

även efter gymnasiet. 

En annan viktig sak är 

att Klippan byter namn till Inre Ringen.

Själv jobbar jag på ett äldreboende, som ligger

nära där jag bor. Där har jag jobbat i 9 år.

Där är jag mellan 07.00 till 14.00 varje dag. 

Jag hjälper till med allt möjligt: sköter frukosten,

diskar, tar hand om matvagnarna. 

Det är alltid mycket att göra.

Mina arbetskamrater är jättetrevliga. 

Jobbet har jag fått genom 

min dagliga verksamhet,

som jag tillhör här i Söderhamn. 

Det är bra att de hjälper till med olika jobb.

Viktigt att kunna påverka 

Jag har varit med i FUB i väldigt många år. 

Det är viktigt att kunna påverka, så alla vi

som har något funktionshinder också kan jobba, 

gå i skolan och få ha en bra fritid och bo bra. 

I Söderhamn sitter jag med i ett brukarråd. 

Där får vi frågor som kommer från

personer på dagliga verksamheter.

Nyligen handlade det om att man flyttat ett 

musikcafé till en annan, sämre plats. 

Ett annat önskemål var att 

bussen till jobbet skulle gå oftare. 

Jag tycker alla ska ta chansen att påverka. 

Både där man själv bor, men också frågor som

rör alla i landet. Det gör vi i Klippan.

Klippan byter namn

Nyligen var jag på möte med Läns-Klippan. 

Den viktigaste frågan var att Klippan 

ska byta namn till Inre Ringen. 

Inre Ringen blir ett bra namn tycker jag. 

Nu börjar det bli vår i Söderhamn. 

Det är skönt att det är varmare 

när jag går till jobbet på morgonen.

Sport är mitt stora intresse

I sommar ska jag åka till Uppsala

och spela SM i Boccia. 

Sport är mitt stora intresse.

Det ska bli härligt att få semester, 

sitta i en park i stan och äta en glass

och bara titta på folk. Det gillar jag. 

Hör gärna av dig till mig eller någon

annan i Riks-Klippan.

Hälsningar från Per-Åke.

Hej på er!
KLIPPAN HAR ORDETAnna på Eldsjälsgalan 2017

Per-Åke Berglund

 072-551 17 38

 perke.berglund76@gmail.com



1 0  ·  U N I K  L Ä T T L Ä S T

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Hej, Jag är en tjej på 38 år som önskar få brev-
vänner från Hälsingland. Mina intressen är : Att måla, 
pyssla, länsdans, läsa böcker mm.
Skriv till Susanne 232

Hej, Jag är en kille på snart 39 år och heter 
Andreas. Bor på en gruppbostad i Hallands län. Jag vill 
ha brevvänner i alla åldrar att brevväxla med, älskar att 
få massor av brev. Mina intressen är resa, bowla, bio, 
disco, titta på film och prata i telefon. Hoppas ni vill 
skriva till mig.
Skriv till Andreas 231

Hej, Jag är en kille på 48 år. Bor på gruppbostad. 
Letar efter en tjejkompis som bor i Stockholm, Söder-
tälje, Huddinge, Botkyrka. Gillar promenader, fika och 
gå på bio.
Skriv till Klaus 045

Hej, Jag heter Johanna 50 år. Bor i Tyresö utanför 
Stockholm. Söker en tjejkompis som är 30-50 år, som 
bor i Stockholm. Arbetar på Huddinge Sjukhus. Mina 
intressen är att gå på museum, promenander, bio, 
teater eller gå på fryshuset. Och titta bingolotto eller 
djurställe.
Skriv till Johanna 230

Hejsan, Jag är en väldigt snäll och omtänksam 
52-årig kille som är singel. Hade gärna träffat en tjej 
som bor i Skåne, Blekinge eller Småland. Jag är är själv 
från Skåne och gillar promenader, musik, film, mid-
dagar och djur. Jag har varit ensam nu länge och det 
börjar bli tråkigt. Känner du samma så tveka inte, skriv!
Skriv till Dan 013

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

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

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

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

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUBs KANSLI 
Box 1181 
171 23 Solna

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

Nya vänner
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Hej, Jag heter Lars och är 32 år och bor i 
Borlänge. Jag söker brevvänner som helst ska bo nära 
Dalarna eller Borlänge och vara mellan 29 och 33 år. 
Mina intressen är fika med vänner, bio, läsa böcker 
och gå ut med hund. Hoppas på svar.
Skriv till Lars 003

Hej, Johnny heter jag och är en glad kille 
på 31 år med aspergers syndrom eller dylikt som är 
urless att vara ensam. Söker därför en tjej gärna glad 
och kärleksfull och gärna självständig mot familjen. 
Hon kan gärna vara 18-40 år ungefär vara lugn och 
förstående. Uppskatta komplimanger och kärleksfulla 
ord och vilja bli bortskämd, vara pålitlig och öppen och 
så ärlig som möjligt och gärna vara lätt att prata med, 
tycka om att gå ut och dansa gärna till dansbandsmu-
sik, gå på bio, ha mysiga och trevliga hemmakvällar 
och ta mig för den jag är. Jag hoppas på trevliga svar 
och gärna fina foton.
Skriv till Johnny 229

Jag heter Sara och jag är 27 år och söker brev-
vänner. Både tjejer och killar. Ålder spelar ingen roll. 
Jag bor på ett gruppboende i en egen lägenhet. Jag 
 gillar att lyssna på musik, pyssla, måla titta på TV, 
skriva, sitta vid datorn. Jag har en lätt utvecklings-
störning, ADHD, autism diagnos. Hoppas på svar.
Skriv till Sara 228

Hej, Jag heter Ann och är 43 år bor i Kumla. 
Jobbar på Resurscenter. Trött på att vara ensam. Jag 
söker en trevlig snäll kille som man kan lita på, gärna 
körkort. Men inget tvång. Mina intressen är dans, 
bowla, baka, laga mat, datorn och umgås med mina 
vänner. Hör gärna av dig.
Skriv till Ann 227

Hej, Jag söker kille!! Ett ärligt förhållande med 
20-30 årig kille. Jag är 26 år den 26 september och 
bor i Luleå Norrbottens län. Jag gillar musik, mysiga 
hemmakvällar. Jag gillar att prata mycket i mobilen 
och skriva sms, så skriv gärna ditt nummer i svaret 
eller din mail.
Skriv till Markus 192

Hej, Jag heter Mats och fyller 60 år i septem-
ber. Jag bor i Höganäs. Jag tycker om att lyssna på 
musik och titta på film. Tycker även om att pyssla och 
mysa hemma. Jag snusar och dricker inte alkohol. 
Önskar sällskap och att kunna dela kärlek med en 
kvinna. Hoppas du finns där ute. Skriv gärna till mig.
Skriv till Mats 226

Hej, Jag är en tjej på 32 år och jag söker en tjej i 
min ålder! Jag har en hamster som heter Harry. Mina 
intressen är: djur, läsa böcker, träffa min son och se 
på film!Skicka gärna ett kort på er.
Skriv till Johanna 165

Hej, Jag heter Henrik. Jag är 35 år och bor i 
Kungsbacka. Jag söker en snäll brevvän, gärna en 
tjej i min ålder. Mina intressen är sport, film, och att 
hitta roliga upplevelser till exempel i Göteborg. Skicka 
gärna bild och kontaktuppgifter.
Skriv till Henrik 225

Hej, Jag är en tjej på 28 år och söker vänner som 
kan chatta på FB eller träffas och göra roliga saker 
tillsammans. Jag är en glad tjej som tycker om att 
sjunga, titta på film, läsa, cykla, promenera, lyssna på 
musik, gå på bio. Skriv gärna till Pajan88.
Skriv till Pauline 223
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Tipsa Unik  
– vad ska vi skriva om?
FUB:s KANSLI 
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181    171 23 Solna  
Besöksadress: Industrivägen 7  
e-post: fub@fub.se  
webbplats: www.fub.se
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ÖVRIGT I  UNIK

Orsa har fått tillbaka habiliteringsersättningen

Efter 20 år har Orsa kommun infört  

habiliteringsersättningen igen. 

Therese Johansson och Michelle Strömberg 

är glada för det. Nu får de 50 kronor mer om dagen. 

– Det är tack FUB som kommunen ändrat sig.

FUB har jobbat hårt för att få tillbaka ersättningen,

säger handledare Annika Bruks 

på dagliga verksamheten på Stensgatan i Orsa.

Modevisning i Örebro

I mars hade FUB Örebro modevisning 

med kläder från Megahuset. 

80 personert hade kommit 

för att titta på ”Vårens mode”. 

På bilden ses föreningens mannekäng Jonas Wiklund

på ”catwalken”.

Foto: Håkan Eriksson, FUB Örebro 

FUB var med på en mässa i Göteborg

FUB Göteborg och FUB Västra Götaland 

ställde ut tillsammans på 

Leva & Fungera mässan i Göteborg.

Från dag ett var det fullt av besökare från hela landet  

på mässan. 

Till FUBs monter kom många och ställde olika frågor

om allt från LSS, god man, skola, boende, 

daglig verksamhet, AKK till hur man gör 

för att bli medlem i FUB!

FOTO: ANGELA KARLSSON

Foto: Agneta Berghamre Heins.

SID 24

SID 14

SID 27
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ÖVRIGT I  UNIK

70 kom till LSS-dagen i Skövde 

FUB hade sin andra LSS-dag i mars. 

Den här gången var den i Skövde

och det var 70 personer som deltog.

Många medlemmar berättade om 

sina erfarenheter av olika LSS-insatser. 

Temadagen var ett samarbete mellan

Riksförbundet FUB 

och länsförbundet Västra Götaland. 

Höstens LSS-dagar är:

Umeå: 2 september 

Östersund: 7 oktober 

Malmö: 25 november.

SID 6

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
x. Sidan 15
2. Sidan 25
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaren till
FUB:s KANSLI
Box 1181
171 23 Solna

Senast den 16 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, 2017:  
x, sidan 11.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett 
1. Mattias Eriksson, Järna
2–5 Lättlästa Böcker
2. Johan Dahl, Kungälv
3. Marie Holmqvist, Kungsör
4. Kerstin Wärmstrand, Karlstad
5. Mikael Kallmayer, Finnerödja

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

Eva Borgström och Elaine Johansson. Foto: Maria Sundström
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13 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner 

FUB 
I HELA 

LANDET

TEMA: Stärk LSS – Stärk oss!

Orsa – På korståg för hab-ersättningen

En skola för alla?
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4 ..................Ledare
6 ..................  Tema: Stärk LSS – Stärk oss
6 ................... LSS-dag i Skövde
8 ..................  Aktuella rapporter
12 .................På korståg för hab-ersättningen
14 .................Ett viktigt erkännande
16 ................. Orsa återinförde hab-ersättningen
18 .................  Begäran om översyn av regler
19 .................  Rättsosäkerhet och rättsförlust
22 ................. FUB välkomnar särskild utredning
23 ................. Tillgänglighet
24 ................. Landet runt
30 ................. En skola för alla?
32 ................. Notiser

2 .................. Janne Pettersson
3 ..................Sånger från hjärtat
4 ..................  Rätten till arbete
6 ..................Sara på beasök i Makedonien
7 ...................  Fråga FUB-experten
8 ..................Anna på Eldsjälsgalan
9 ..................Klippan har ordet
10 ................Nya vänner
12 .................. Övrigt i Unik
13 ................. Tävling

Omslag: Jessica Steje. Foto: Agneta Berghamre Heins 
Omslag Lättläst: Janne Pettersson. Foto: Johan Bokström

Innehåll 2–2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan Pettersson, vice ordförande 
072-927 47 20

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

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

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

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

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

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

Zarah Melander, Ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete: 
skolfrågor. Handlägger 
Arvsfondsprojekt.
08-508 866 51
zarah.melander@fub.se 

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

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

LATTLAST
.. ..

 Sid 14: Efter 20 år har Orsa kommun återinfört habiliteringsersättningen,  
något som alla deltagarna på Stenvägens daglig verksamhet i Orsa välkomnar.
 – Med 50 kronor per dag blir det lite extra i plånboken. Det höjer absolut 
motivationen att komma hit på dagarna. Men utan påtryckningar från FUB hade 
det kanske dröjt många år till, säger verksamhetschef Annika Bruks.

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

Knoppar som brister, en statyett 
och hab-ersättning i Orsa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

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

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

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

ISSN: 0345-3790

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

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 14: FUB Göteborg och FUB Västra Götaland ställde ut 
tillsammans på Leva & Fungera- mässan i Göteborg, under 
temat ”Den röda tråden”.

 Sid 30: – Vi vill komma bort från ordet särskola, konstaterar 
Lena Hallengren, socialdemokratisk riksdagsman från Kalmar 
och ordförande i Riksdagens utbildningsutskott och Caroline 
Helmersson Olsson, ledamot i utbildningsutskottet.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 3, 2017, bokning 16 juni
utgivning 4 juli

Så börjar Karin Boyes välkända dikt. Jag går ofta förbi henne, där hon står staty i Huddinge 
centrum. Tänker på hennes kamp för allas lika värde, och sin egen rätt att vara den hon var.

I det här försommarnummet av Unik ryms många personer som på olika sätt tar kamp 
för människors lika värde och rätten att var den man är. Det är också grundbulten i allt FUBs 
arbete. 

I nummer 2 av Unik har vi vigt en stor andel sidor till vinjetten: Stärk LSS – Stärk oss. Lars 
 Jalkevik, från FUB i Dalarna, berättar hur de fick Orsa kommun att återinföra habiliterings-
ersättningen och hur de fortsätter sitt korståg för att få andra kommuner att följa efter. 

Rätten till en likvärdig skola är något som FUB också kämpar aktivt för. Unik fick en intervju 
med Lena Hallengren, Socialdemokraternas ordförande i utbildningsutskottet, om ordet 
särskola och rätten till en bra skola för alla. På Lättlästa sidorna i Unik så kan ni läsa intervjun 
med Janne Pettersson, vice ordförande i Klippan, som fått en fin utmärkelse, på Eskilsgalan i 
Eskilstuna, för sitt arbete för att alla människor ska behandlas lika,.

Och det får bli med Jannes fina ord, jag  önskar trevlig läsning och en härlig försommartid!

”– Jag har sagt det förut och jag säger det igen.
 Jag är så glaa att du finns!” 
                                       Det borde alla få höra varje dag!
 

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Karin Boye

mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
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resningsansökan så hade Försäkringskassan fått backa på
mångabeslut.Detkännssomompolitikernaharvaritframme
medsittpekfinger.

Kränkande och riskfylld behandling
Detkommermångarapporterkringviktenavattlevaupptill
LSS-lagstiftningen, så här innan sommaren. Det är bara att

hoppas att det finns besluts-
fattaresomläserdessarappor-
ter. Det viktigaste är att dom
tar till sig av innehållet och
gör något åt den katastrofala
situationensommångaavvåra
medlemmar och deras nära
ochkärabefinnersigi.Följden
avattmaninteföljerlagenblir
istället att medborgare med
funktionsnedsättning utsätts

för kränkande såväl som många gånger riskfylld behand-
lingen.Detärävenhärhögtidförenoffentligursäktfrånre-
geringenochansvarigminister,förattmaninteföljerlagen.

Hoppas på ledsagning
Nunärsommarennärmarsigochdetgårmotvarmaretider
ärminförhoppning,attallasomvillfårkommautidentill-
tagandevärmenochgesmöjlighetattkännadentidigasom-
marenshärligadofter.Förmångaärförutsättningenattman
får ledsagning,enrättighetenligtLSS-lagstiftningen.Vikan
barahoppaspådetbästa,såattallakannjutaavförsommaren
ochharoligt.

Men tänk på att solen bränner på bra så här års. Så var
försiktiga!

 Hur kan det exempelvis komma sig att man i myndig-
hetssverige kan använda en helt obeprövad och ove-
tenskapligmetodförattundersökahurstorbrottslig-

hetenär iassistansersättningssystemet?Följdenavdettahar
blivit katastrofal, där man skapat en syn på personer med
funktionsnedsättning som brottslingar, som bara vill få ut
såmycketpengarsommöjligtavFörsäkringskassan.Allmän-
hetenharfåttenbildavattmånga
med funktionsnedsättningar är
fuskare/brottslingar.

Ansvarig minister bär ett 
stort ansvar
Detta måste Försäkringskassan
be om ursäkt för! Här bär ansva-
rig minister Åsa Regnér ett stort
ansvar,eftersomdetärhennesbe-
slutsomFörsäkringskassanföljer.
OmRegeringenmenardetminstaallvarmedattvärnaLSS,så
ärdetupptillbevisNU!

KommunernasekonomiiSverigebelastashårdarenärper-
sonermedassistanshamnarunder20 timmar,ochansvaret
förbiståndvältrasöverpåjustkommunerna.Dettaharhaft
tillföljdattomfattningenavandraLSS-insatserharminskat.
Många kommuner har det redan tufft ekonomiskt, och ju
längrebesparingarnainomassistansenfårfortgådestotuffare
blirdet.

Nekat FUB en resning
Nukanmantillochmedmisstänkaatträttsväsendetlåtersig
påverkasavpolitiken,dåmannekatFUBenresningihögsta
förvaltningsrätten,närdetgällerettprincipielltviktigtfall.

Domengällerettavslagvadgällerassistansmedinslagav
medicinskt övervakande karaktär. Detta kan tyvärr komma
att slå hårt mot våra medlemmar. Hade vi fått igenom vår

Försäkringskassan måste be  
om ursäkt!

Nu har vi kommit till en gräns när Sverige på allvar måste skämmas  
för vad personer med funktionsnedsättning utsätts för.  

Mänskliga rättigheter verkar inte gälla i Sverige.

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

LEDARE

”Om Regeringen menar  
det minsta allvar med att 

värna LSS, så är det  
upp till bevis NU!”

ANNONS



Försäkringskassan måste be  
om ursäkt!

DET FINNS PLATS FÖR ER OCKSÅ!

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

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

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

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

www.fub.se/1956-klubben

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN 
OCH STÖDJER FUB !
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STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

 Syftetmeddagenvarattinformera
om den pågående statliga över-
synen av LSS och assistansersätt-

ningen. Men minst lika viktigt var att
inhämtaFUB-ochKlippanmedlemmar-
nas erfarenheter av olika LSS-insatser.
Pelle Kölhed, Handikappförbundens
expertiLSS-utredningen,berättadeom
nulägetiutredningen.Seintervjumed
honomiUnik,nr12017.

Erfarenheter dokumenterades
Eftermiddagen ägnades åt workshops
omdagligverksamhet,personligassis-
tans och anhörigstöd. Klippans med-

lemmar hade en egen workshop, där
man diskuterade de LSS-insatser som
gruppenhadeegenerfarenhetav.Samt-
liga workshops dokumenterades av
kanslipersonalsomvarpåplats.Många
viktiga erfarenheter och synpunkter
komfram.Härföljerettaxplock:

IenstorkommuniVästraGötaland
stängs personer som bor på grupp-
bostäder och servicebostäder ute från
de gemensamma utrymmena helt
och hållet eller delvis genom begrän-
sat ”öppethållande”. Helt fel förstås,
eftersomdegemensammautrymmena
ingåriinsatsenbostadmedsärskildser-

viceförvuxnaochskavaratillgängliga
påhyresgästernasvillkor.Isammakom-
munharmanäveninförtenny�regel,
som förbjuder gemensam matlagning
och gemensamma måltider i grupp-
bostäder. Detta trots protester från
hyresgästerna,anhörigaochendelper-
sonal. Kommunen hänvisar till miljö-
ochhälsoskäl.

Enhetschefen i en LSS-verksamhet
har dessutom varit kreativ och hittat
på en egen regel; det är förbjudet att
kramas(!).

LSS-dag i Skövde
– viktiga erfarenheter lyftes fram

Det soliga vårvädret blev en fin inramning till LSS-dagen i Skövde den 11 mars. Temadagen 
anordnades av Riksförbundet FUB i samarbete med länsförbundet Västra Götaland. Ett 70-tal 
medlemmar kom till festsalen, med kristallkronor och högt i tak, på hotell Billingen i Skövde.
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Bor med dementa
Personer i olika åldrar och med olika
funktionsnedsättningar måste ibland
bo i samma gruppbostad på mindre
orter. Det förekommer även att perso-
nermeddemensbortillsammansmed
personer som har en utvecklingsstör-
ning, vilket naturligtvis är olämpligt
förbådaparter.

Sommaren, då ordinarie personal
ärpåsemester,ärensårbarperiodför
mångasomboribostadenligtLSS.Det
ärävensvårtattfåtagivikariertillper-
sonliga assistenter. Oerfarna sommar-
vikarier och personalbrist skapar stor
oro. ”Jag har ont i magen inför varje
sommar”, sa en anhörig som deltog i
workshopenompersonligassistans.

TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN PÅ FUB

FOTO: MARIA SUNDSTRÖM, KANSLICHEF, FUB

Höstens LSS-dagar
Missa inte chansen att vara med och påverka vid höstens LSS-dagar!
FUB anordnar ytterligare tre LSS-dagar i höst:

Umeå: 2 september. Det går bra att anmäla sig redan nu. 
Se FUB:s webbplats: http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
Klicka på ”Anmäl dig här”. Under länken bilagor hittar du inbjudan och program. 

Östersund: 7 oktober.
Malmö: 25 november.

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

Elaine Johansson och Lillemor Holgersson, FUB tillsammans med Pelle Kölhed, 
Handikappförbundens expert i LSS-utredningen.

Judith Timoney, FUB, Monica Carlsson, sekreterare, Riks-Klippan, Gert Iwarsson, ledamot 
Förbundsstyrelsen i samtal med en av de 70 deltagarna på LSS-dagen.

I förgrunden: Lillemor Holgersson, 1:a 
vice ordförande FUB, i samtal med Anna 
Hildingsson, ordförande Riks-Klippan.

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
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STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

 Socialstyrelsen redovisar sedan
2011årliga,såkalladeöppnajäm-
förelserförstödtillpersonermed

funktionsnedsättning1. Det handlar
om stöd enligt LSS eller socialtjänst-
lagen, SoL (socialpsykiatri). Öppna
jämförelserärettsamlingsbegreppför
indikatorbaserade jämförelser av soci-
altjänst, som redovisas på riks-, läns-
och kommunnivå. Indikatorerna, det
vill säga det som mäts, är gemensamt
förallakommunerochstadsdelar.Påså
sättkanmanjämföraolikakommuner
med varandra, vilket kan vara intres-
santidetlokalaintressepolitiskaarbe-
tet.Svarsfrekvensenvarhögår2016;90
procent av alla kommuner och stads-
delarsvarade.

Brist på systematisk uppföljning
De öppna jämförelserna visar att det
fortfarandebaraär11procentavkom-
munernasomarbetarmedsystematisk
uppföljning,detvillsägaföljeruppin-
divider, sammanställer på gruppnivå
och använder resultaten för att ut-
vecklaverksamheterenligtLSS.Resurs-
bristeriorganisationenmärkstydligast
när det gäller uppföljning av insatser.
Ettannatanmärkningsvärt resultatär
attdetendastär14procentavkommu-
nerna, som har en rutin för att pröva
möjligheten till arbete eller praktik-
plats för personer som deltar i daglig
verksamhet.

Ökning av antalet personer med 
LSS-insats
Den1oktober2016hade71400perso-
nernågonverkställdinsatsenligtLSS2.
Jämfört med 2007 har antalet perso-
ner som får stöd enligt LSS ökat med
26 procent. Enligt Socialstyrelsen har
både antalet insatser som ges och an-
talet personer som får insatser ökat

Nedan sammanfattar ombudsman Eva Borgström innehållet i några aktuella rapporter. Det 
handlar om Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 och Socialstyrelsens 
lägesrapport 2017 om Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Avslutningsvis 
ges en kort sammanfattning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s Tillsynsrapport 2016.

gradvis sedan 2007. Men om man tar
hänsyn till befolkningsökningen, har
ökningen av LSS-insatser varit lite sva-
gare.Den1oktober2007hadecirka62
personerper10000invånareminsten
insatsenligtLSS.Till2016hadeandelen
ökattill71,vilketinnebärenprocentu-
ellökningpå15procent.

Minskade insatser för barn
Barn beviljas allt färre insatser enligt
LSS. Sedan 2007 har antalet barn som
beviljas korttidsvistelse, där läger och
kortare tid på korttidshem eller kort-
tidsfamilj ingår, minskat med 5 pro-
cent3. Under samma period har in-
satsen korttidstillsyn, som ska ge en
meningsfullfritidföreochefterskolan
samtpåferierochskollov,minskatmed
15procent.Sermantillbefolkningstill-
växten blir minskningen ännu tydli-
gare.Insatsenavlösarserviceihemmet,
somsyftartillattgeföräldrarnaavlast-
ningochmöjlighettillavkopplingoch
tid att ägna sig åt syskonen, ligger se-
dan tidigare lågt. Kommunala riktlin-
jer begränsar insatsen på många håll,
vilket gör att stödet utformas olika i
olika kommuner. Sammantaget inne-
bärdettaökadpresspåanhöriga.

Vad händer när assistansersätt-
ningen dras in?
IåretsupplagaavSocialstyrelsensläges-
rapport4vadgällerinsatserochstödtill
personer med funktionsnedsättning,
görmyndighetenenuppföljningavstö-
det över tid vid indragen assistanser-
sättning. Under åren 2008 – 2013 fick
1 300 personer sin statliga assistans-
ersättning indragen. Av dem blev un-
gefär hälften beviljade personlig assis-
tansenligtLSSåretdärpå.Dessaficki
genomsnitt 18 timmar färre assistans-
timmarpervecka.

Socialstyrelsenharsärskiltföljtupp
ochgranskat239personersomår2007
hade assistansersättning enligt social-
försäkringsbalken,SFB,ochvarsbeslut
drogsinunderår2008.Socialstyrelsen
konstaterarattårenefterdenindragna
assistansen, fick många hemtjänst
enligtSoL (enmajoritetbeviljades100
timmarperveckaellermer,vilketvisar
på ett omfattande omvårdnadsbehov).
Även insatsen bostad för vuxna enligt
LSS, var vanlig åren efter indragen
assistans. Relativt få i undersöknings-
gruppen, 40 personer, beviljades per-
sonligassistansenligtLSS.Åttaårefter
indragen assistansersättning bestod
undersökningsgruppen av 163 perso-
ner (många hade avlidit). Bostad för
vuxnaenligtLSSochhemtjänstenligt
SoLvarfortfarandedevanligasteinsat-
serna.Medan18personerhadeåterfått
sinstatligaassistansersättning.

Personlig assistans enligt LSS 
ökar
Dettyckshaskettenförskjutningmot
meromfattandebehovinompersonlig
assistansenligtLSS,konstaterarSocial-
styrelsen.År2016hade4300personer
personligassistansenligtLSS,vilketär
enökningmed30procentsedan2007.
Under perioden ökade även andelen
personer med mer än 20 timmar per-
sonlig assistans per vecka, från 56 till
82procent.

Stöd till asylsökande och 
 nyanlända med funktionsned-
sättning
Socialstyrelsenvisarattbehovenavstöd
hosasylsökandeochnyanlända,detvill
säga personer som är mottagna i en
kommun och har beviljats uppehålls-
tillstånd, är märkbara. Andelen asyl-
sökande eller nyanlända med insatser

ANNONS

Aktuella rapporter från  
Socialstyrelsen och IVO

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



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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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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enligt SoL har mer än tredubblats se-
dan 2010. Motsvarande ökning inom
LSSärbetydligtlägre,6procent.Föratt
harätttillinsatserenligtLSS,krävsatt
personenärfolkbokfördikommunen.

Majoriteten av habiliteringsverk-
samheterna, 83 procent, har anpassat
verksamhetenförattmötabehovenhos
asylsökandeochnyanlända.Dethand-
lar framför allt om utökad tolktjänst
och översättning av information till
andraspråk.Drygthälften,58procent,
av hjälpmedelsverksamheterna redo-
visar att deras förskrivning av hjälp-
medel till nyanlända och asylsökande
ökade under 2015-2016. Framförallt
handlar det om hjälpmedel till barn,
därendelharstorahjälpmedelsbehov
tillföljdavuteblivenbehandlingitidig
ålder. Det handlar även om obehand-
lade funktionsnedsättningar och diag-
noser hos vuxna, exempelvis cerebral
paresochryggmärgsbråck.

Kostnaderna varierar mellan 
kommunerna
År 2015 stod stöden till personer med
funktionsnedsättning för 11,7 procent
avkommunernastotalakostnader.An-
delen har varit konstant sedan 2012.
Men andelen av kommunens totala
kostnad varierar en hel del, mellan 5
och 17 procent, mellan olika kommu-
ner.Ävenkostnadenperpersonochin-
satsvarierar.Socialstyrelsenexemplifie-
rarmedkostnadenförinsatsenbostad
med särskild service för vuxna i olika
län. Där Gotland ligger lägst med en
kostnadpå600000kronorperperson
och år. Högst ligger Örebro och Stock-
holmmed1060000kronorperperson
ochår.

Fördröjd verkställighet av beslut 
Kommunernaskainomskäligtidverk-
ställa sina beslut om insatser enligt
LSS.Omettbeslutinteverkställsinom
tremånaderskakommunernarappor-
teradettatillIVO.År2015vardet1433
gynnande beslut inom LSS som inte
hadeverkställtsinomsexmånader.För
knappt 300 beslut var väntetiden mer
än18månader.

De långa väntetiderna gällde fram-
föralltbostadmedsärskildserviceför

vuxna. Men även insatsen kontaktper-
son. Socialstyrelsen betonar att kom-
munerna behöver åtgärda problemen
med de långa väntetiderna. När det
gäller bostad enligt LSS handlar det
omattplaneraochhaen framförhåll-
ning,såattdetfinnsbostäderatttillgå
när de behövs. Socialstyrelsen anser
att kommunerna behöver arbeta mer
meduppsökandeverksamhet samtatt
de behöver fördjupa samarbetet med
intresseorganisationerna.

IVO varnar för kunskapsbrister 
hos personal inom LSS
Myndigheten för delaktighet konstate-
rarattdetfortfarandefinnsstoraskill-
naderilevnadsvillkormellanpersoner
med och utan funktionsnedsättning.5.
Gradenavutanförskap,ojämlikhetoch
ohälsa påverkas även av vilken typ av
funktionsnedsättning personen har.
Genom forskning (Ineland, Umb-Carls-
son,Flygare-Wallénmedflera)vetviatt
personer med utvecklingsstörning är
särskiltutsatta.

IVO menar att ökad kunskap hos
baspersonal i LSS-verksamheter är
avgörande för att förbättra situatio-
nen.6 ”Rätt kompetens och ändamåls-
enlig bemanning är en förutsättning
förattkunnagedenenskilde insatser
av god kvalitet.” IVO:s tillsyn visar att
det särskilt brister när det gäller kun-
skap om olika funktionsnedsättningar
och alternativa sätt att kommunicera.
Bristande kunskap i verksamheterna
kaninnebäraattpersonermedutveck-
lingsstörning inte får det stöd som de
behöver i vardagen. Det finns även en
ökadriskförettolämpligtbemötande
ochatttvångs-ochbegränsningsåtgär-
deranvänds.

IVO ser även bristande kompetens
inom myndighetsutövningen, det vill

säga LSS-handläggarnas arbetsinsats.
Det innebärenrisk förattdenenskil-
des begäran om insatser inte blir kor-
rektbeskrivenochutredd,medföljden
atthenintefårrättstöd.Detblirmed
andraordenrättsosäkerhet.IVOpåpe-
kar att risken ökar om det dessutom
råder personalbrist och hög personal-
omsättning, vilket är fallet i många
kommuner.
EVA BORGSTRÖM

1 Öppna jämförelser av stöd till per-
soner med funktionsnedsättning,
Socialstyrelsen,2016.

2 Statistikominsatserenligtlagenom
stödochservicetillvissafunktions-
hindrade2016,Socialstyrelsen,2017-
03-23.

3 Insatserna minskar för barn med
funktionsnedsättning. Pressmedde-
lande,Socialstyrelsen,170221.

4 Insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning,Lägesrapport
2017,Socialstyrelsenfebruari2017.

5 Årsredovisning 2016. Myndigheten
fördelaktighet,2017.

6 Tillsynsrapport 2016. IVO, februari
2017.
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STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!
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Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31



HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!  
Lördag den 26 augusti i Täby/Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla 10 km eller 5 km längs vattnet mellan 

Hägernäs Strand och Näsby slott. Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

START: 12.00

För mer info och anmälan gå in på: www.gladjeruset.se
Initiativtagare och drivkraft bakom Glädjeruset är Team Nordmark som arrangerar loppet tillsammans med Glädjeknu� . Glädjeruset fi nansieras genom sponsorer. 
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Allt överskott 
går till RBU!
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PÅVERKANSARBETE FUB DALARNA

 Vi ska synas och höras. Det är
vår viktigaste roll som intresse-
politisk förening. Det konstate-

rar Lars Jalkevik, länsordförande och
rättsombud i FUB Dalarna. Man utsåg
nyligen Orsa till årets LSS-kommun i
Dalarna.

–Attinstiftaettpriskanpåettposi-
tivt sätt bidra till att lyfta viktiga frå-
gor.Denhärgångenhandladedetom
habiliteringsersättning, som vi i FUB
Dalarna är ute på ett korståg för att
återinföra.

DetärförstaåretFUBDalarnadelar
ut pris till årets bästa LSS-kommun i
länet.DenhärgångengickdettillOrsa
kommun, som återinförde habilite-
ringsbidraget , efter cirka20år.Priset
deladesutiBorlängeislutetavmarsi
år och kommunalrådet Mikael Thalin
varpåplatsochtogemotdiplomet.

–Detvarextraroligtattkommunal-
rådetkomföratttaemotpriset.Föross
hadedetettsymbolvärde,somenklar
markering att frågan är viktig, säger
LarsJalkevik.

På korståg  
för hab-ersättningen

–
En fråga om anständighet
Men fråganomattåterinförahabilite-
ringsersättningenärpåingetsättnyför
LarsJalkevik.Redan2012fickhanFalu
kommun att införa ersättningen igen
via ett medborgarförslag. Då hade det
gått16år sedandenavskaffades.Fort-
farandeärdetbarahälftenavkommu-
nernaiDalarnasomharhab-ersättning
vilket är sämst i landet så föreningen
harenstoruppgiftattfylla.

– Vi är ute på ett slags korståg.
Senaste året har vi intensifierat vår
påtryckningpådekommuneriDalarna
somännuinteåterinförthabiliterings-
ersättningen,sägerLarsJalkevik.

Orsakommunvändeväldigtsnabbt
efterbesöketfrånFUB.NågotsomLars
självfallettyckerärhoppfullt.

–Detvarocksåenavanledningarna
tillattvigavprisettillOrsakommun.
Beslutsprocessen gick väldigt fort.
Tidenfrånattfråganväcktstillattkom-
munen fattade beslutet om att återin-
föra ersättningen var rekordsnabb.
Från första januari i år är det verklig-

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

Lars Jalkevik, ordförande för Länsförbundet och 
rättsombud i Dalarna.



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

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Psst...
Har du kollat ditt lottnummer 
som finns på popcornstruten?
Gå in på www.7hassistans.se 
och kolla om du har vunnit.

Mersmak...
Ett stort tack till er alla  

som kom och booztade vår 
monter med energi och 

massor av glädje, 
på Leva & Fungera mässan 

i Göteborg 5-6 april.

”Hoppas du fann något 
som du vill att vi hjälper 

dig med”
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På korståg  
för hab-ersättningen

hetfördeltagarnaiOrsakommunsdagliga
verksamheter,sägerLarsochfortsätter:

– Dessutom lade sig kommunen på en
relativtsetthögnivå,50kronoromdagen.
Enlitensummakantyckas,menleverman
på marginalen, som många av våra med-
lemmar gör, betyder det faktiskt en del,
ävenekonomiskt.

ÄvenomLarsbetonarattdetstörstavär-
det med ersättningen inte i första hand
handlar om pengar, utan snarare om att
allamänniskorharrätttillen”lön”försitt
dagligavärv.Enfrågaomanständighetoch
människosyn.

Kan bidra i rollen som rättsombud
 Lars Jalkevik gick med i FUB på åttitalet
menblevrejältaktivförcirka10årsedan.

–Mindotter,somär38år,harenutveck-
lingsstörning och med åren har jag blivit
merochmerintresseradavjuridiskafrågor
som rör personer med funktionsnedsätt-
ning. Det som fick mig att öppna ögonen
förjuridikenvarettmärkligtagerandefrån
Överförmyndaren.Därförpassarrollensom
rättsombudmigväldigtbra.Detärperiod-
visväldigttufft,menkänslannärmankan
bidraochgestödtillandraövervägerrejält,
sägerhanochkonstaterarattsenasteåren
har frågorkringpersonligassistent,boen-
defrågorochgodmandominerat.

Korstågetförattåterinförahabiliterings-
ersättningenär ocksånågot somdagligen
engagerarhonom.Därharhan,ochandra
FUB-medlemmar i Dalarna, envist fortsatt
sittpåverkansarbete.

Alla kommuner ska med på tåget
–Visläpperintefråganochtarallatillfäl-
lenattförsökapåverkailänetskommuner.
Detsomnustårpåagendanärfortsattabe-
sökhospolitikerochtjänstemänidekom-
muner som ännu inte har någon habilite-
ringsersättning,ochsedanuppföljningvia
brevochmejl.Ochhörochhäpnaallakom-
muner har tackat ja till samtal med oss,
sägerhan,serplötsligtattklockanrunnit
iväg. Inser att hustrun står med matkas-
sarna och väntar på att få skjuts hem till
huset i Falun. Han tar några några långa
klivochsägersegervisst:

– Vårt mål är att alla kommuner i
Dalarna ska vara med på tåget och ha
återinfört habiliteringsersättningen vid
utgången av 2018. Vi kommer att nå det.
FUB är en kraftfull påtryckarorganisation.
DetomnågotvetDalarnaskommuner.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

ANNONS
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 Detär förmiddagsfikapåDagliga
verksamheten på Stensgatan i
Orsa, som erbjuder deltagarna

flera olika aktiviteter att välja mellan
alltutifrånintresse.

Vi hinner knappt slå oss ner innan
Inga-Lena Liss konstaterar att det är
braattnunågonlyssnatochåterinfört
habiliteringsersättningen.

– Vi som har något handikapp är
oftaengruppsommaninteriktigtlyss-
narpå.Detärminerfarenhetiallafall.
Nu känns det bra att politikerna har
lyssnat.Att få liteersättning förattvi
kommerhit,betydermycket,konstate-
rarhon.

FUB viktig för beslutet
Therese Johansson passar på att hålla
uppdiplomet,frånOrsakommun,som
defickisambandmedattkommunen
bjödintillenlitensamlingförattfira

Ett viktigt 
erkännande

att man återinfört habiliteringsersätt-
ningen. På plats fanns även Annika
Bruks, Lars Jalkevik, från FUB och Ma-
ria Smedberg, biträdande enhetschef,
samtkommunalrådetMikaelThalin

–Vi har både FUB och Orsas förra
socialchef Berit Ekepil Mörtberg att
tacka för beslutet. Utan deras engage-
mangifråganhadevikanskefåttvänta
fler år till, säger verksamhetschefen
AnnikaBruks.

Mennuärdetslutpratatomersätt-
ningen. Deltagarna tar kommandot
och visar stolta upp den dagliga verk-
samheten.

Therese Johansson och Michelle
Strömgren visar upp sina fina alster.
Hontyckeromattpysslamedalltmöj-
ligtpådagarnaochharalltidnågotkre-
ativtprojektpågång.

HåkanHanssonärdensomär”chef”
överdetmångårigauppdragetfrånFalu

plast,därdagligaverksamhetenpackar
rörklämmor.EttjobbsomHåkantycker
passarhonomsomhandenihandsken.

Vill göra en resa
–Detärjättebra.Jagärdensomsertill
attvialltidharmaterial.Attdetärord-
ningpågrejerna,sägerhanstolt.

MedlegoarbetettillFaluplastjobbar
ävenKentViborg.Idagärhanpåkom-
munensarbetscenterochnöjdmedatt
fåliteextraiplånbokenframöver.

– Även om det inte är så mycket
pengar, så känns det kul. Jag tänker
sparapengarnaochsedangöraenliten
resa,sägerhanochsernöjdut.

Annika Bruks berättar att hon ser
tydligtattersättningenökarstoltheten
ochglädjenijobbet:

– Det höjer helt klart motivatio-
nen. Alla behöver känna att man blir
belönadfördetmangörpånågotsätt.

Annika Bruks, verksamhetschef, Conny Smedberg, Håkan Hansson, Michelle Strömgren, Therese Johansson och Inga-Lena Liss.
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Ett viktigt 
erkännande – Det är bra att deltagarna 

här har fått tillbaka 
habiliteringsersättningen. Det 
höjer absolut motivationen att 
komma hit på dagarna, säger 

verksamhetschef Annika Bruks.

Habiliteringsersättningen är väldigt
viktigtommansertillsjälvkänslaoch
människovärde.

Ger lite guldkant
Alladeltagarnaruntfikabordetinstäm-
mer iatthabiliteringsersättningenbe-
tydermycket,attdetgerenlitenguld-
kantpåtillvaron.

Inte heller Birgitta Granström, som
boriengruppbostadintilldagligaverk-
samheten, är sen med att berätta vad
honskagörameddetlillaextraiplån-
boken.

– Det kommer bli ännu fler dockor
ochmjukisdjur.Jagtyckerdetärjätte-
braattfånågraextrakronoromdagen,
sägerhonochdelaruten”mjukis”,vil-
ketbeståravenrejälkram.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Kent Viborg, välkomnar habiliteringsersättningen.

Håkan Hansson paketerar rörklämmor på uppdrag åt Falu plast. Ett jobb han stortrivs med.

Therese Johansson och Michelle Strömgren, 
gillar att arbeta med skapande verksamhet. 

Birgitta Granström vet vad hon ska göra med de extra pengarna hon får per månad. Det blir 
några fler mjukisdjur.
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ORSA återinförde hab-ersättningen  
– blev årets LSS-kommun i Dalarna

– Man kan fråga sig varför vi inte gjort det här tidigare. Men när vi nu bestämde oss för att införa 
habiliteringsersättningen igen, gick det undan från förslag till beslut. Att FUB utsåg oss till årets 

LSS-kommun i Dalarna känner vi oss stolta för, säger kommunalrådet Mikael Thelin i Orsa. 

 Mikael Thelin, kommunalråd i
OrsaochHåkanYngstöm,tidi-
gareledamotisocialnämnden

ärbådarörandeöverensomattdetär
mycket tack vare FUBs länsordförande
i Dalarna Lars Jalkevik, som habilite-
ringsersättningennuåterinförtsiOrsa.

– När vi hade ett möte med Lars i
höstasblevviblevlitetagnapåsängen.
Hans argumentation fanns det abso-
lut ingen anledning att sätta emot. Vi
undrade lite själva varför vi inte tagit
tag i frågan tidigare. Mötet med  Lars

Jalkevik, om ersättningen, var verk-
ligen en riktig spark i baken, säger
HåkanYngström.

Gör en viktig insats
Och Mikael Thelin förtydligar att det
ytterst handlar om människosyn; att
allahar rätt till enbekräftelse fördet
mangör.

–Detärenviktigsignalförattvisa
att även personer inom den dagliga
verksamheten gör en viktig insats,
sägerhan.

Orsa kommun har många personer
inom daglig verksamhet, som utför
olika uppgifter, självfallet anpassade
eftervarochensförmåga.

–Detärviktigtattdekännerattde
får någon form av ersättning för det.
Det känns väldigt bra nu när vi tagit
det här beslutet, konstaterar han och
fårmedhållavHåkanYngström:

– Ja, visst frågarmansigvarfördet
tagit så lång tid, från det att ersätt-
ningentogsbort.Mennuärdethisto-
ria. Lars Jalkevik öppnade ögonen på
ossrejält.Detärvihonomtacksamma
för, konstaterar han och konstaterar
samtidigtattdetkändeshedersvärtatt
fåtaemotprissomåretsLSS-kommun.

–Detvarjätteroligtattfådenutmär-
kelsen av FUB. Samtidigt förpliktigar
det.Vimåstenufortsättalevaupptill
det och arbeta för att våra kommun-
medborgaresomharbehovavLSS-insat-
serverkligenfårdetmedgodkvalitet.

Kommer att lyfta frågan
Orsakommunlandadepåendagersätt-
ning på 50 kronor. Flera andra orter i
Dalarna är fortfarande utan habilite-
ringsersättning, något som Orsa kom-
muns företrädare hoppas kommer att
förändras.

–Vikommerlyftadenhärfråganpå
olika möten med grannkommunerna.
Kunde Orsa så kan alla andra också.
Det är ju ingen ekonomisk fråga för
kommunerna, snarare en viktig prin-
cipfråga. Våra grannkommuner, som
ännu inte återinfört habiliterings-
ersättningen, kommer absolut få höra
detfrånoss.DärkommerFUBhadrag-
hjälp från oss i Orsa kommun, säger
MikaelThelin.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

Mikael Thelin, kommunalråd i Orsa och Håkan Yngström, tidigare ledamot i socialnämnden är 
nöjda med att habiliteringsersättningen återinförts i Orsa.



 
 Då har vi en kostnadsfri kurs för dig 

som vill använda djur- & naturupplevelser 
i ditt arbete!

 
Mer information om kursen ”Djur och natur ” 

finns på www.nordensark.se

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

lärare inom särskola?

»Vissa saker kan inte  
räknas i minuter.  
Personlig assistans  
till exempel.«

Humana är ett tryggt val av personlig assistans. 
www.humana.se

ANNONSER
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 SKL anser att det finns skäl att i
grundenreformerasystemetmed
överförmyndare, gode män och

förvaltare i föräldrabalken. SKL anser
därför att regeringen snarast bör till-
sätta en utredning med uppdrag att
utformaennylagstiftningomöverför-
myndaresamtgodemänochförvaltare
som på ett rättssäkert sätt svarar mot
dagens behov och förutsättningar. En
sådanöversynbörbl.a.avse:

Möjlighet att bestämma mandat-
tider för överförmyndare/överförmyn-
darnämnd och möjlighet att ändra

organisationsformen under löpande
mandatperiod i enlighet med bestäm-
melsernaikommunallagen.

Förutsättningarna för en professio-
nalisering av uppdrag som god man
ochförvaltarenärdetgällerdesvåraste
ellermestkomplexauppdragenochför
attsådanauppdragävenskakunnages
tilljuridiskapersoner.

Inrättandet av ett landsomfattande
registeröverställföreträdarskapen.

En central, statlig myndighet med
uppdragattsvaraförtillsynsvägledning
föröverförmyndarnapånationellnivå.

Begäran om översyn  
av reglerna om överförmyndare,  

gode män och förvaltare
Erforderliga anpassningar i lagstift-

ningenförattmöjliggöradigitalhand-
läggningsålångtmöjligt.

SKLanserocksåattdetfinnsskälatt
se över lagen om god man för ensam-
kommande barn. Inriktningen på en
sådan översyn bör enligt SKL vara att
ensamkommande barn i stället för en
godmanskafåenprofessionellföreträ-
dareutsedd.
www.skl.se

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

FUB välkomnar en utredning, men vill 
behålla frivilligheten

FUB välkomnar SKLs begäran till regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdrag att 
utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare,  

säger Lillemor Holgersson, 1:e vice ordförande för FUB.

 Enavfleraangelägnafrågor,somsnarastbehöverutredas,
ärhurmankanskapaettsystemsåattallakanfårele-
vantutbildning,försinauppdrag,ävenöverförmyndare.

ÄrdetenpersonsomomfattasavLSS-lagstiftningenskaman
somgodmankunnalagstiftningen.Detbordevaraettsjälv-
klartkrav.Somdetärnufinnsdetutbildningarförgodemän
ochförvaltare,texinomVuxenskolan,mendetärupptillvar
ochenattgåenutbildning.

NärdetgällerförslagetomprofessionaliseringanserLille-
morHolgerssonattdetfinnsskälattvaraliteförsiktig.

–Jagtyckerattfrivillighetenärväldigtbra.Detäroslagbart
medanhörigasomgodman,texnärpersonenharbegränsad
och/eller alternativ kommunikation. Kunskapen som anhö-
rigaharärsvårattersätta.Förslagetomattmanskakunna
varatvåpåettuppdrag,ochexempelvissamarbetamedgrann-
kommunernavälkomnarjag,sägerLillemorHolgersson.

Med professionalisering riskerar uppdragen att urholkas,
menarhon,ochpekarpåattdetskullekunnablienslagsida
motekonomin.

–Riskenfinnsdåattomsorgenochdenpersonligakontak-
ten inte hinns med, i samma utsträckning som uppdragen
byggerpåfrivillighet.

Förslagetomatttillsättaettlandsomfattanderegisterser
LillemorHolgerssondäremotmycketpositivtpå:

– Det skulle ge lite mer ordning och reda. Det skulle bli
lättareatthakollpåvilkasomharuppdrag,vilkentypavupp-
dragdetgäller,ochkanskeävenivilkenutsträckningmanhar
utbildningföruppdragen.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Lillemor Holgersson 
2:e vice ordförande 
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 0510-179 74
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NY FORSKNINGSRAPPORT

 Forskningsprojektet: Att få och
behållaLSS-insatserärnuavslutat
och jag kan presentera några

slutsatser från det. Förhoppningsvis
känner en del läsare igen sig och kan
ha användning av dem i sitt intresse-
politiskaarbete.

Tanken på ett forskningsprojekt
vaknade sedan företrädare för perso-
nermedomfattandefunktionsnedsätt-
ningar hört av sig. Särskilt upprörda
var de personer där det var fråga om
att en insats, som LSS-personen haft i
mångaår,plötsligtinteförlängdes.Jag
fick höra yttranden från anhöriga om
vad handläggare sagt och som väckte
minundran.”Tidigarevarvisnällare.”
”Vårjuristharsagtattdetinteärnågon
skillnad på LSS värdegrund och SoLs
värdegrund.” ”Du kan ju alltid över-
klaga.”

Införvalet2014hadeHSOiUppsala
en paneldebatt. Där förklarade närva-
randepolitikermedenmun:”Detfinns
ingariktlinjer”.FrånHSOssidavarupp-
fattningen tydlig: Jo, det har ni, även
omdeinteärnedskrivna.Detvarstart-

skottet förminundersökningavrätts-
säkerheteniettantalbeslutsunderlag,
som enskilda och företrädare lämnat
tillmigiminegenskapavfunktionshin-
derforskareochmedlemiFUB.Dehade
samtligaletttillavslagpåansökanom
LSS-insats.Vidläsningenhadejagkänt
förvåning,frustrationochenobestämd
obehagskänsla.Vadvardetsomgjorde
attjagintefannbeslutsunderlagenför-
enligamedLSS-tanken? Jagharanlagt
ettsåkallatförvaltningsetisktperspek-
tivvidbesvarandet:Enrättssäkermyn-
dighetsutövning bygger på LSS värde-
grund(denmateriellarättssäkerheten)
förutomsedvanligaformellarättssäker-
hetsprinciper.

Nuharjagsvaretpåminfråga.Det
är visserligen bara fråga om nio ären-
den,menminasamtalmedFUB:areoch
andraberördaharövertygatmigomatt
detinteärfrågaomenstakamissöden.

Värdegrunden i LSS tillämpas 
inte
Minövergripandeslutsatsärattunder-
sökningens LSS-ärenden handläggs
som om de vore SoL-ärenden. Därmed
menas inte att handläggaren uttryck-
ligen stödjer sig på lagtext och värde-
grund för SoL. Däremot kan strategi-
erna karakteriseras som uttryck för
SoL-tänk, eftersom de viktigaste kom-
ponenterna ivärdegrundenförplusla-
genLSSintetillämpas.Detvisarsigatt
handläggaren fungerar som grindvakt
genom olika begränsande handlägg-
ningsstrategier så att uttryckta behov
integer rätt till LSS-insats.Ettgenom-
gåendeproblemärattvärdetgodalev-
nadsvillkorinteuppfattassomettkrav
påinsatsenutansomenförutsättning
förLSS-insats.

DetförhållandetattLSSärenpluslag
till SoL innebär en maktförskjutning
till den enskildes förmån. Tolknings-

utrymmet, den så kallade skönsmäs-
sigheten, ihandläggarensmyndighets-
utövning begränsas därmed i flera
avseenden, främst genom den enskil-
des lagstadgade inflytande och den
högaambitionsnivånpå stödet–goda
levnadsvillkor. Pluslagstanken ger
en stark medborgarfokus, på individ-
intressenochönskemål,medvidsträckt
räckviddförstödetisyfteattgemöjlig-
hetattlevasomandrameddelaktighet
i samhällslivet. Ett högkvalitativt stöd
kan ge förutsättning för självständig-
het. De politiska intentionerna visar
vadinnehålletideolikainsatsernakan
vara utifrån den enskildes behov och
önskemål. Om handläggningen utgår
från värdegrunden, kan LSS tillämpas
somdenhyperindividualistiskamöjlig-
hetslagdenäravseddattvara.

Inga spår av inflytande
Värdet inflytande i 6 § LSS saknas i
samtliga beslutsunderlag. Det är här
som LSS pluslagstanke tydligast fram-
träder: den avsedda maktförskjut-
ningengenomdetstarkapåverkansor-
detinflytande.Intenogmedattdenna
paragraföverhuvudtagetintenämnsi
beslutsunderlagen.Detsynsingaspåri
beslutsunderlagenöverhuvudtagetpå
ett inflytande. Möjligheten att under-
låtaattgedenenskildeinflytandeöver
bedömningenärmerförenligmedSoL.

Vid sidan av inflytande är goda
levnadsvillkor det viktigaste värdet
som skiljer LSS från SoL. Det är ett
kvalitetsbegrepp som anger LSS höga
ambitionsnivå (till skillnad från SoLs
skäliga levnadsnivå). Undersökning-
ens handläggare verkar inte se goda
levnadsvillkor som ett individupplevt
krav på insatsen, när de motiverar
avslaget med att givet stöd tillförsäk-
rar den enskilde goda levnadsvillkor.
Utifrån Socialstyrelsens handbok om

Rättsosäkerhet och rättsförlust vid 
myndighetsutövning i Uppsala under 2010-talet.

LSS-ärenden handläggs som om de vore SoL-ärenden, olika begränsande 
handläggningsstrategier gör handläggaren till en slags grindvakt, så att utryckta behov inte ger 
rätt till LSS-insats. Den slutsatsen drar Barbro Lewin, funktionshinderforskare vid Centrum för 

forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet, som nyligen avslutat en undersökning kring 
rättssäkerheten vid myndighetsutövning gällande LSS-insatser i Uppsala.

Barbro Lewin, forskare vid Uppsala 
Universitet.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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kvalitetsindikatorer (2014) kan kvali-
tetsbegreppet goda levnadsvillkor ses
som ett förväntat resultat av en sökt
LSS-insats (jag hoppas att sökt insats
ger mig goda levnadsvillkor i framti-
den, dvs är ändamålsenlig) eller resul-
tatetavfaktisktgivenLSS-insats (mina
behovärtillgodoseddaidagpåettända-
målsenligt sätt) utifrån den enskildes
uppfattning. Det är bara den enskilde
somkanuttalasigomsinabehov.Kom-
munensuppgiftärattskapaförutsätt-
ningar för den enskildes möjligheter
attupplevaetthögkvalitativtstödsom
gergodalevnadsvillkor.Tankenpågoda
levnadsvillkorskaalltidfinnasmedvid
behovsbedömningavsöktLSS-stöd.Det
gördeninte.

Socialstyrelsenharkommitmeden
ny vägledning för behovsbedömning:
Individens behov i centrum, IBIC. Det
centrala begreppet där är delaktighet,
ett tredje fundamentalt LSS-värde. Ett
avslag har vanligen konsekvenser för
delaktighetpåfleraolikalivsområden.

Krävs nationella initiativ?
Resultatenväckermångafrågoromhur
LSS pluslagstanke ska kunna upprätt-
hållas.Krävsnationellainitiativföratt
säkra pluslagstanken? Exempelvis att
geSocialstyrelsenuppdragattskrivafö-
reskrifteromdetta?

I samtliga ärenden finns motsätt-
ningar om hur LSS värdegrund fak-
tisktförverkligaspåolikalivsområden
somäraktuellaidagensstödsituation
samtomhurLSSvärdegrundförväntas
bliförverkligadiframtiden.Uttryckta
behov ger inte rätt till sökt LSS-insats.
De”försvinner”ochrättentillgodalev-
nadsvillkorförframtidenprövasinte.

Mininställningärattmyndighetsut-
övningskavararättfrånbörjan.Detär

ändåhandläggarensomförväntasvara
expert på syftet med LSS och behovs-
bedömning. Det förvaltningspolitiska
verktygetkommuniceringgerhandläg-
garen makt eftersom det är fråga om
en ensidig kommunikation. Kan det
utnyttjas för verklig kommunikation?
Finns utrymme för möjlighet till dis-
kussion, samråd, ”förhandling”  – vad
man nu vill kalla det för – i syfte att
komma fram till ett rättssäkert beslut
från början? Eller har kommunen ett
intresseavattmotsättningarnagårtill
domstol?

Motsättningarnagällerdelsomfatt-
ningenavbehoven(exempelvishurofta
ettbehovfaktiskttillgodosesgenomen
vissstödaktivitetellerbehovensomfatt-
ning i framtiden) och karaktär på de
behovsomredanärtillgodoseddaeller
som föranleder ansökan (exempelvis
sociala relationer, delaktighet inom
aktuellalivsområden).

Defyraförstastrategiernaförminskar
denenskildesuttrycktabehovmedmoti-
veringenattde redanär tillgodosedda.
Jag särskiljer stödgivarna,eftersomdet
gerenuppfattningomvaransvaretför
atttillgodosebehovligger:hosverksam-
heten eller utanför. Vad ryms egentli-
gen i LSS-insatsen bostad med särskild
service? Innebär LSS boendeinsats i sig
att den enskilde tillförsäkras så goda
levnadsvillkor att hen inte har rätt till
någonytterligareLSS-insats?

Beslutsunderlag för kontaktperson
och ledsagarservice efter tidigare gyn-
nande beslut visar att den enskildes
uttryckta behov ”försvinner”. Behoven
anses redan tillgodosedda. Den för-
valtningspolitiska principen om gyn-
nandebeslutsnegativabeslutskraftblir
därmedinteaktuell.Påvanligsvenska
innebärprincipenattombehovavsökt
LSS-insats fortfarande består ska den
enskildeocksåfortsättaatthainsatsen.
Vad kan enskilda, deras företrädare
och intresseorganisationer göra så att
uttryckta, bestående behov inte ”för-
svinner” genom olika förminskande
handläggningsstrategier? Räcker det
att försöka påverka de kommunala
politikerna?Ellermåstefråganupppå
nationellnivå?

Rättsosäkerhet och rättsförlust
De tre övriga handläggningsstrategi-
erna förändrar karaktären på den en-
skildes uttryckta behov så att rätt till
söktinsatsinteföreligger:1.Enbegrän-
sandetolkningavdepolitiskaintentio-
nerna; 2. Hänvisning till rättspraxis;
3.Hänvisningtillattbehovenkantill-
godoses på annat sätt. Behoven förne-
kassåledes intemendeförändrasoch
”försvinner”såatträttentillLSS-insats
inte föreligger.Detkrävsstorkunskap
om LSS värdegrund och rättens funk-
tionförattkunnagenomskådadeolika
handläggningsstrategierna,kanskesär-
skilt de som förändrar karaktären på
behoven.

Konsekvenserna för undersökning-
ensLSS-personerärrättsosäkerhetoch
rättsförlusternärpolitiskaintentioner
inte förverkligas. Den enskildes egen-
maktochkontrollöversinlivssituation
stärksintegenomLSS-ansökan.
TEXT: BARBRO LEWIN, 

FUNKTIONSHINDERFORSKARE VID CENTRUM FÖR 

FORSKNING OM FUNKTIONSHINDER, UPPSALA 

UNIVERSITET 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Medlemmarna är vår bästa kunskapskälla!

Med hjälp av vår medlemspanel vill vi fortsätta 
att utvecklas som organisation genom att 
hämta in medlemmarnas synpunkter i olika 
aktuella frågor. Under 2017 kommer det att 
handla om LSS.

Genom att svara på webbenkäter med ett fåtal 
frågor vid varje tillfälle, kan alla som är med i 
medlemspanelen bidra till FUB:s intresse politiska 
påverkansarbete. Den första enkäten handlar 
om daglig verksamhet. Den finns i två versioner; 
för dig som själv har daglig verksamhet samt för 
dig som är anhörig/ställföreträdare till en person 
som har daglig verksamhet. 

Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel?
Vill du vara med i medlemspanelen? 
Skicka din mejladress till lss@fub.se så 
ser vi till att du kommer med och får till-
gång till enkäterna. Det går naturligtvis 
bra att gå ur panelen när som helst.

ANNONS

”Tanken på goda 
levnadsvillkor ska 
alltid finnas med vid 
behovsbedömning  
av sökt LSS-stöd.  
Det gör den inte.”

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

mailto:lss@fub.se


Förmånliga försäkringar 
- för dig som medlem

Anslutna 
organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

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

Upp till 
20%
rabattJuristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden

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

ingår i hemförsäkringen.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag Ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 
Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles Sverige AB org.nr. 556807-9056. 
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Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? 
Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

De anhöriga sågs länge av samhället som 
oumbärliga i rollen som omsorgsgivare. 
Men i takt med att kostnaderna för 
assistansersättningen har ökat har anhöriga 
som arbetar som personliga assistenter blivit 
ifrågasatta, och ibland misstänkliggjorda, i allt 
högre grad.
Paneldebatt. Moderator: Lennart 
Magnusson, docent och verksamhetsansvarig 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.
Tid: tisdagen den 4 juli, klockan 09:30-10:15.
Seminariet kommer att filmas för 
webbsändning. 

En storebrors Facebookupprop gav 
bättre resultat än Arbetsförmedlingens 
miljarder.

Charlie efterlyste på Facebook en praktikplats 
för sin lillebror med Downs syndrom. Det 
resulterade i över 8000 delningar, 4000 
likes och drygt 50 bra förslag. Samtidigt 
som Arbetsförmedlingen lämnade tillbaka 
miljarder till staten, då de inte lyckades med 
uppdraget att hitta subventionerade jobb för 
personer med funktionsnedsättning.
Paneldebatt. Moderator: Elisabeth 
Sandlund, journalist och ledamot i FUB:s 
förbundsstyrelse.
Tid: onsdagen den 5 juli,  
klockan 09:30-10:15.
Seminariet kommer att filmas för 
webbsändning.

FUB arrangerar tre högaktuella seminarier i Almedalen
Riksförbundet FUB arrangerar tre seminarier i Almedalen, Visby. Politikerveckan äger som vanligt 
rum under första veckan i juli. Med reservation för eventuella ändringar kommer seminarierna ha 

följande rubriker och innehåll:

 Regeringen har redan vidtagit
ett antal åtgärder mot fusk och
brottslighet inom välfärdssyste-

men och assistentersättningen. Men
vimåstefåenbättreförståelseförhur

Utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare 
av personlig assistans har vuxit fram. Det beslutade Socialdepartementet den 4 april 2017.

–

privatiseringar, vinstnivåer och mark-
nadskrafterkanbidratillökadekostna-
derförvårgemensammavälfärd,säger
barn-,äldre-ochjämställdhetsminister
ÅsaRegnér.

–ViiFUBanserattfrågorombrotts-
lighetintehörhemmaidenpågående
LSS-utredningen. Därför välkomnar
FUB att det tillsätts en expert för att
se på brottslighet och andra eventu-
ellaproblemmedassistansmarknaden,
säger FUB:s förbundsordförande Tho-
masJansson.

–Vihoppasattutredningenresulte-
rarietttrovärdigtunderlagvadgäller
förekomstenavbrottslighetinomassis-
tansersättningen, något som saknas i

nuläget.Ävenomdetvorelämpligtom
rätt departement gjorde utredningen
om brottslighet, alltså justitiedeparte-
mentet,sägerThomasJansson.

Barn-, äldre- och jämställdhets-
ministerÅsaRegnérochStigSvensson
seröverassistansersättningensutveck-
lingochframväxtenavmarknadenför
anordnareavpersonligassistans.
www.regeringen.se/artiklar/2017/04/
utredare-ser-over-assistansmarkna-
dens-utveckling/
www.fub.se
FOTO: JOANNA ABRAHAMSSON/

REGERINGSKANSLIET

Waterfrontfika: Funktionsrättskonven-
tionen – bara när det passar?

FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning syftar 
till att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning att åtnjuta sina 
mänskliga rättigheter. Sverige var bland de 
första att underteckna konventionen år 
2007. Den antogs av riksdagen 2008. Förra 
året rekommenderade FN:s kommitté för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
den svenska regeringen att ompröva sitt 
beslut, vad gäller de planerade besparingarna 
inom assistansersättningen. Motiveringen var 
att de strider mot konventionen.
Seminarium med korta anföranden 
och diskussion. Moderator: Paul 
Lappalainen, jurist och projektledare för det 
nyligen avslutade projektet ”Med lagen som 
verktyg” (Handikappförbunden). Seminariet 
kombineras med fika.
Tid: onsdagen den 5 juli,  
klockan 13:30 – 14:30.
EVA BORGSTRÖM

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

FUB välkomnar särskild utredning kring 
assistansersättningens utveckllng

Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhets-
minister och utredare Stig Svensson.

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/www.fub.se/asikter/lss/lss-utredningen
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/www.fub.se/asikter/lss/lss-utredningen
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Idéskrift om pictobilder från SPSM
SPSM har gjort en ny idéskrift om hur Pictogram kan användas i vardagen: ”Pictogram  

– för dem som behöver kommunicera med bilder”. Idéskriften finns på www.pictogram.se 

Pictogram är visuellt språk som används av både 
barn och vuxna med utvecklingsstörning som 
stöd för tanke, minne och kommunikation. 
Den som saknar eller har begränsad förmåga 
att tala, läsa och skriva kan använda pictobilder 
för att göra sig förstådd och förstå, ställa frågor 
och få svar, ha ett stöd för tanken och minnet, 
och formulera känslor och önskningar.

Varje pictobild står för ett ord eller begrepp, 
t ex pojke, äta eller glad. Symbolen är alltid vit 
på en svart kvadrat. Subjektet är helvitt, medan 
objektet (det som bara finns med för att ge 
subjektet ett sammanhang) har vit ram. Ordet/
begreppet finns som text ovanför symbolen.

De flesta pictobilder är substantiv och verb. 
Begrepp som till exempel kärlek är inte enkla 
att avbilda med något konkret. Därför finns 
några så kallade ideogram som bygger på en 
idélikhet eller på konventioner i vår kultur. Bara 
2 procent av de 2000 pictobilderna är ideogra-
fiska.

Pictogram utvecklas av specialister vid Spe-
cialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete 
med pedagoger och logopeder med erfaren-
het av alternativ kommunikation.
Idéskriften kan du hitta på: 
www.pictogram.se

På Dart i Göteborg pågår just nu ett treårigt 
projekt med finansiering från Arvsfonden. 
Projektet heter Bildsamt – bilder som stöd 
i samtal om våld. Projektet samverkar med 
FUB Västra Götaland, Autism & Aspergerför-
eningen distrikt Göteborg, IfA Intressegruppen 
för assistansberättigade, Gymnasiesärskolan i 
Alingsås och Barnahus Stockholm.

Män och kvinnor med funktionsnedsätt-
ning löper 2-3 gånger så stor risk att utsättas 
för våld än personer utan funktionsnedsätt-
ning. Personer som har kommunikativa och 
kognitiva svårigheter är extra utsatta. Projekt 
Bildsamts syfte är att göra det möjligt för 
personer med kommunikativa och kognitiva 

Bildsamt – med bilder som stöd
svårigheter att samtala om våld med stöd av 
bilder. I projektet kommer bildstöd för före-
byggande, upptäckande och hanterande 
samtal om våld att tas fram. Det färdiga ma-
terialet kommer att publiceras på hemsidan  
www.bildsamt.se i februari 2018. Redan nu 
finns information och länkar till material på 
hemsidan. 

Om du har frågor om projektet så är du väl-
kommen att kontakta projektledare Amanda 
Nyberg (amanda.nyberg@vgregion.se). 
www.bildsamt.se

http://www.pictogram.se
http://www.bildsamt.se
mailto:amanda.nyberg@vgregion.se
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Leva och Fungera-mässan i Göteborg
Vartannat år hålls Leva & Fungera på svenska mässan i Göteborg. I år valde FUB Göteborg och 

FUB Västra Götaland att ställa ut tillsammans, under temat ”Den röda tråden”.

 Förbundsstyrelsens ordförande Lillemor 
Holgersson och jag spikade upp mon-
tern tillsammans och hade väldigt roligt 

under tiden. Vi har valt den röda tråden som 
tema som vi haft under en längre tid och hade 
även med ”Rädda LSS”-ballonger eftersom 
vi på lördag den 8 april, dagen efter mässan 
stängt, anordnade en manifestation i Göte-
borg tillsammans med RBU och Unga Rörel-
sehindrade. 

Från dag ett var det fullt av besökare från 
hela landet på mässan. Till vår monter kom 
många och ställde olika frågor om allt från LSS, 
god man, skola, boende, daglig verksamhet, 
AKK till hur man gör för att bli medlem i FUB! 

FUB:s monter var bemannade med väl-
digt kunniga personer som kunde svara på 

de flesta svåra frågor. Bland annat fanns ide-
ellt arbetande medlemmar från FUB Västra 
Götaland och Göteborg i montern däribland 
styrelsemedlemmar med olika specialistkun-
skaper inom skola, boende, rättsombud och 
kanslipersonal.

Det var tre intensiva dagar fyllda med nät-
verkande och intressanta föredrag på tre olika 
scener samtidigt på mässan. Där fanns också 
utställningen: ”Ikoner – en utställning om att 
finnas. Den har gjort succé på Fotografiska 
museet i Stockholm, läs mer i Unik nr 2 16 och 
www.ikoner.fotografiska.eu. Tag chansen att 
se den om du bor eller har vägarna förbi Göte-
borg, den finns kvar ända till 12 maj på svenska 
mässan. Vi träffade också en hel del FUB-
medlemmar som vi pratade med och några 

LANDET RUNT

Vi blev glada att en grupp från Munkhuset Daglig Verksamhet kom och besökte oss. De lagar vår goda hemlagade lunch varje dag på Lillatorpsgatan 
10 i Göteborg, det vet alla som varit på besök hos oss. De ser även till att våra konferensgäster blir väl omhändertagna med gott  
fika och hembakta frallor.
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tog chansen att göra en egen FUB-knapp i vår 
knappmaskin och vi värvade också några nya 
medlemmar. 

När det var dags att plocka ner montern och 
summera dagarna var vi trötta, men nöjda. 
Vi har pratat och nätverkat med många om 
våra frågor och om FUB. Vi har nu fyllt på med 
energi och idéer för fortsatt arbete framåt. 
Det var också kul att träffa FUB’are från an-
dra föreningar och vi hoppas på fortsatt gott 
samarbete.
TEXT: ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

FOTO: GERT HOLMÉR FUB VÄSTRA GÖTALAND OCH 

ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

Det var glädje, fest och allvar på FUBs årsmöte i 
Kungsbacka den 9 mars på restaurang Matverket 
i Kungsbacka.

Nämndens ordförande Kristina Karlsson in-
formerade om förvaltningens visioner kring 
nya gruppbostäder, servicelägenheter, kortids-
verksamhet, habiliteringsersättningen och om 
nya grepp när det gäller daglig verksamhet.

FUB fick beröm för sitt arbete för att mål-
gruppen ska må bra och för sitt påverkansarbete 
gentemot  förvaltningen.

Trubaduren Christer Borg från Falkenberg 
underhöll och sjöng härliga låtar, så att det blev 
dans och allsång!
KERSTIN TEGNÉR, ORDFÖRANDE FUB KUNGSBACKA

Fest på FUB-årsmötet 
i Kungsbacka

LANDET RUNT

Christina Simonsson FUB Göteborg.

Elaine Johansson, ordförande FUB 
Västra Götaland.

Angela Karlsson FUB Göteborg fick en trevlig pratstund med Riksföreningen Grunden.
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 ManifestationenhöllspåGustaf
AdolfstorgiGöteborg,lördag
den 8 april, dagen efter ter-

rordådetiStockholm.Därförstartades
manifestationenmedenstillastund.

Över200personerhadetagitsigtill
torgetfrånhela landetförattvisasitt

engagemang för LSS och assistansfrå-
gan.BlandtalarnafannsBengtWester-
berg, tidigare minister och ”pappa till
LSS-reformen”.Hantaladeomattreger-
ingenhartillsattenutredningsomhar
fåtttydligainstruktionerattskäraner
på assistansersättningen. Andra talare

LSS-manifestation i Göteborg - Rädda LSS! Bevara assistansen!

var, Maria Persdotter, förbundsordför-
andeRBU.

Åsa Granbom styrelseledamot FUB
Göteborgtaladeocksåpåmanifestatio-
nen. Åsa Granbom tog upp FUBs tidi-
garekampanj”Detärbaraattansöka”
och Facebook-gruppen ”tack-vare-assis-
tansen”förattbelysaallaslikarätt.

Föräldern Annelie Lindholm, som
blivit av med assistanstimmarna för
sitt barn,  jämförde i sitt tal föräldrar
med extremsportare, men med den
skillnadenattdeintefåråterhämtning
mellan sina idrottsutövningar. Hon
pekade på att assistansen just bidrar
till möjligheten att som förälder få
denavgörandeåterhämtningen,föratt
orka.

Enstundinimanifestationensläpp-
tes100rödaballongerfriamedtexten
”Bevara Assistansen! Rädda LSS!” som
ensymbol förvadden frihetassistans
innebär.Detvarenmäktigsyn.

Vi hoppas dagens manifestation i
Göteborgharpåverkatmakthavareoch
beslutsfattare att lyssna på de männ-
iskorsomberörs.

Du kan läsa mer om manifestatio-
nenpåfacebook-hemsidan:@FUBgbg.
TEXT OCH FOTO: ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

Mer info och bokning 
http://springtime.se/resor/training-camp-
portugal-2/temaveckor/23-30- sep-2017-
glada-hudik-teatern/
www.gladahudikteatern.se

Häng med på årets roligaste träningsvecka i Portugal!

För tredje året i rad arrangerar Glada Hudik- 
teatern, i samarbete med Springtime, ett 
teater och träningsläger i Monte Gordo – 
 Portugal. Det blir en vecka fylld av teater, dans, 
musik och massor av roliga träningsaktiviteter. 
Under veckan sätter Glada Hudik-teatern upp 
en gemensam show på den anrika amfitea-
tern i Castro Marim.

NÄR: 23 – 30 september 2017
MÅLGRUPP: Du som har en utvecklings-
stördning med rätt till daglig verksamhet en-
ligt LSS och som har ett stort intresse för eller i 
någon form ägnar dig åt teater, dans och/eller 
sång.

LANDET RUNT

http://springtime.se/resor/training-camp-portugal-host-2017/tema-partners/23-30-sep-2017-glada-hudik-teatern/
http://springtime.se/resor/training-camp-portugal-2/temaveckor/23-30-sep-2017-glada-hudik-teatern/
http://springtime.se/resor/training-camp-portugal-2/temaveckor/23-30-sep-2017-glada-hudik-teatern/
http://springtime.se/resor/training-camp-portugal-2/temaveckor/23-30-sep-2017-glada-hudik-teatern/
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 Den 26 februari ordnade FUB
Göteborg en träff för förening-
ens barnfamiljer. På program-

met stod bild och form, fallskärmslek
ochfika.

Gästernafickbörjamedattmålasitt
eget örngott. Vissa barn var lite fun-
dersamma,menmåladesenglattmed
penslar och fingrar. Även flera vuxna
målade och kreativa skapelser växte
fram.  När örngotten var klara fick de
liggapåtork,ochbarnenkundelekai
Ro-ligarummet,spelaspelochpussla.

Familjesöndagarnaäriformavknyt-

Färgglad familjesöndag hos FUB Göteborg
kalas och gästerna hade med allt från
mackor, småkakor av olika slag och
frukt.KaffeochsaftattdrickabjödFUB
på.

Efterfikapausenvardetdagsförnya
målningar.Påtvåbordfannsvitapap-
per upptejpade, och alla fick varsin
vit krita att rita mönster på papperen
med.Undertidenspeladesmusik,och
när musiken stoppade bytte alla bord
understormunterhet.Senmåladealla
medrödochgrönfärgöverpapperen,
ochdevitamönstrenkomframunder
färgerna.

Närmålningarnavarklara,komden
färgglada fallskärmen fram. Barn och
vuxna tog varsitt handtag och deltog
livfullt i leken. Att försöka få en boll
attstannakvarifallskärmenvarsvårt
men väldigt roligt. Att springa under
skärmenvarocksåskoj,särskiltnärtvå
personerskullebytaplatsunderspring-
turen. Då gällde det att inte krocka
ellerpåfallskärmenöversig.Dettablev
enbraavslutningpåenroligochfärg-
gladeftermiddag.
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

 Lördag den 18 mars hade FUB Örebro sin an-
dra modevisning med kläder från Megahuset. 
Den här gången uppmärksammades sam-
tidigt Downs syndrom day / Gilla olika / Rocka 
sockorna.  14 par sockor lottades ut bland de 
80 personerna som hade kommit för att titta 
på ”Vårens mode”.  

På bilden ses föreningens egna manne-
känger Ulrika Svärd, Jonas Wiklund, Frida 
Grundel, Fredrik Askroth, Eva Jakobsson och 
Fredrik Lindohf beredda att göra entré på cat-
walken i Olaus Petri församlingshem.
TEXT: MARGARETA WIKLUND, FUB ÖREBRO

FOTO: HÅKAN ERIKSSON, FUB ÖREBRO

Modevisning med FUB Örebro

LANDET RUNT



2 8  ·  U N I K

Conny Bergqvist, FUB och Anders Nylén, 
områdeschef, Örebro kommun.

Conny Bergqvist, FUB och Margareta 
Wiklund, FUB Örebro.

En populär aktivitet har dragit igång hos 
Strängnäs FUB. Lördagsfika för medlemmar 
och personal i samarbete med Café Prinsen 
lockar många deltagare.

– Vi vill göra något kul för  våra medlem-
mar säger Anne-Marie Kunkel, ordförande i 
föreningen, och det här har blivit lyckat och 
omtyckt, fortsätter hon.

Musikcafé med quiz i Strängnäs

I mars höll Kent Lidén, medlem i välkända 
Larz Kristerz orkester, i quizen.

Ett 40-tal medlemmar och personal på bo-
enden bjöds på ”gofika” och sjöng med och 

tävlade av hjärtans lust.
TEXT OCH BILDER: MAGNUS EDVINSSON

Conny Bergqvist och jag var inbjudna till 
 Örebro kommun, utredningsenheten för LSS. 
Områdeschefen Anders Nylén ville att vi skulle 
berätta om FUB och vad vi tycker om LSS i 
praktiken. Vi fick träffa 15-20 handläggare och 
en controller förutom Anders själv. Vi inledde 
med fakta om FUB. Sedan pratade vi om de 
grundläggande delarna i LSS . Då kom vi ound-
vikligen in på insatser som kontaktperson för 
personer som har bostad med särskild service. 

Föreningarnas hus i Örebro – bra lösning

Efter det tidiga besöket på LSS-enheten åkte 
Conny och jag och drack kaffe på Förenin-
garns hus, ”Husets cafe´”. Där träffade vi även 
på en trogen medlem i FUB Örebro:s styrelse, 
 Britt-Louise Landström.

FUB Örebro hyr ett så kallat mikrokontor. Vi 
har då ett eget högskåp för förvaring. Dessut-
om tillgång till arbetsplats i samma utrymme 
som skåpen. Totalt fyra arbetsplatser för de 
föreningar som har mikrokontor. Vi kan även 

FUB informerade handläggare i Örebro om LSS

gratis boka in styrelserum för våra möten. För 
detta betalar vi 500 kronor per månad. Vi är 
jättenöjda med den här lösningen. Jag tror det 
kan vara en lösning för andra kommuner att 
ta efter. Vi är nu över 40 föreningar som har 
kontor eller mikrokontor här.
www.foreningarnashusorebro.se
TEXT OCH FOTO: MARGARETA WIKLUND, FUB 

ÖREBRO.

Den 1 april var det länsdans i Brunnsparken 
i  Örebro. Över 300 personer från hela länet 
dansade, spelade och diggade Drifters fram-
trädande. De kan konsten att få kontakt med 
publiken! FUB Örebro ordnar dans två gånger 
per år.

-Det är väldigt uppskattat både bland våra 
medlemmar och deras personal.

Det är många glada miner och det märks att 
det finns en glädje i att få klä upp sig till dan-
sen. Det är ett stort dansgolv så det finns plats 
för alla dansstilar och ingen behöver krocka 
med ”rullarna”, säger Margareta Wiklund, FUB 
Örebro och fortsätter:

 – Vi fick många frågor om datum för nästa 
dans och vilken orkester som kommer då. I 
dagsläget är det inte bestämt, men vi ser fram 
mot nästa dans. Det är ett trevligt tillfälle att få 
träffa gamla kompisar och personal som man 
mött tidigare. Och på sina ställen blommar 
kärleken...
FOTO: MARGARETA WIKLUND, FUB ÖREBRO

300 FUB:are 
dansade loss i 

Brunnsparken 
Örebro

LANDET RUNT

http://www.foreningarnashusorebro.se/


Kan en lott skapa ett 
 inkluderande samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. 
Det är därför PostkodLotteriet � nns. Och det är därför vi fördelar lotteriets 
överskott mellan 53 ideella organisationer som arbetar för att förbättra 
villkoren för människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Sedan PostkodLotteriet startade har organisationerna fått dela på 
8,3 miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB. 

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

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

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

Magdalea Graaf är vinstutdelare
i PostkodLotteriet. 

#postkode� ekten
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FUB Kristianstad anordnade en bussresa till 
Ullared den 21 mars. Vi var 45 personer som 
åkte dit denna dag. Vi åkte från vår FUB-gård: 
Kulltorpet klockan 07.30 och var hemma igen 
klockan 19.00. 

På vägen dit stannande vi i Susedalen för att 
fika på renklämmor och ta lite dricka till det. 

Uppskattad bussresa till Ullared med FUB Kristianstad
Även på hemresan stannade vi där en liten 
stund, för att kunna sträcka på benen innan vi 
fortsatte vår resa hem igen.

I Ullared gjorde resenärerna många fina 
fynd. Handlingen tog en bra stund av dagen. 
God mat och lite fika hann vi också med. Resan 
var väldigt uppskattad av de FUB-medlemmar 

som följt med. Alla var nöjda och glada efter 
denna dag. Många önskade att vi skulle göra 
om denna resa. Det kommer vi också göra. Till 
hösten blir det en ny resa till populära Ullared 
igen. 
TEXT OCH FOTO: MARIE KARLSSON FUB 

KRISTIANSTAD

45 personer från FUB Kristianstad hade en härlig bussresa till Ullared i mars.

ANNONS

LANDET RUNT
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En skola för alla?
– Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Vi vill komma bort från ordet särskola, som 

känns förlegat och kan bidra till stigmatisering av vissa elever. Därför beslutade 
nyligen kongressen att ordet sär i skolformen särskola ska tas bort, berättar Lena 

Hallengren, socialdemokratisk riksdagsledamot från Kalmar och ordförande i Riksdagens 
utbildningsutskott och Caroline Helmersson Olsson, ledamot i utbildningsutskottet.
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En skola för alla?

 Genomattavskaffaordetsärskola,
ökaantaletspecialpedagogeroch
öka lärarnas kunskaper kring

funktionsnedsättningar hoppas Social-
demokraterna  få en än mer likvärdig
skola.

Den socialdemokratiska partistyrel-
senanserattdetfinnsskälattseöver
särskolanistort,vilketisinturvaren
bidragande faktor till att en motion
från Örnsköldsviks arbetarkommun,
omattatttabortordetsäriskolformen
särskolan,biföllsavkongresseniapril.

Motionen handlade om att att ta
bort samlingsnamnet särskola och att
grundsärskolan,gymnasiesärskolanoch
särvuxskagåundersammabenämning
somgällerövrigaelever.Iettutlåtande
från partistyrelsens hänvisas till Skol-
verkets rapport: ”Gymnasiesärskolan
Uppföljning och analys av 2013 års
reform”, att det kan vara så att elever
medenlindrigutvecklingsstörningväl-
jerbortgymnasiesärskolanförattden
ärstigmatiserande.

Målet att gå stärkta ur skolan
Det är en stressig dag i Riksdagen för
Lena Hallengren. Hon har redan hun-
nit med flera möten, när Unik får en
pratstund med henne och Caroline
Helmersson Olsson, ledamot i utbild-
ningsutskottet, om att regeringen vill
stärkamöjlighetenförallaeleverattfå
utbildningpåhögnivå.

– Elever i särskolan har, som alla
andraelever,rätttillenlikvärdigskola
och att få utbildning utifrån sina spe-
cifikaförutsättningar,tillexempelmed
egna skolplaner. Därför behövs fort-
satta satsningar för att öka den speci-
alpedagogiska kompetensen inom sko-
lan,konstaterarLenaHallengren.

Honbetonar likvärdighetenochatt
skolan ytterst syftar till att förbereda
elevernaförvuxenlivet.

–Dethandlaromattkunnagekun-
skaperutifrånvarjeelevsenskildaför-
utsättningar. Målet i stort är att alla
elever ska gå stärkta ur skolan, från
grundskolan till gymnasiet och från
gymnasiet vidare ut i arbetslivet eller
till studier. Idag klarar inte alltid sär-
skolan detta. Kvaliteten på skolor skil-
jersigåtilandet,konstaterarhonoch
fortsätter:

–Framföralltvillvikommabortfrån
ordet sär, som vi tror, många gånger,

kan stigmatisera eleverna, istället för
att verka inkluderande. Vi ska inte ha
enskolformsomstårpåsidan.Härvill
viiännuhögreutsträckningjobbaför
likvärdighet.

Caroline Helmersson Olsson pekar
på att detta är en fråga som förenar
flerapartier.

– Vi har ett långtgående block-
överskridande samarbete kring frågor
som gäller särskolan på alla nivåer;
grundsärskolan, gymnasiesärskolan
ochsärvux.

HonlyfterframdenpågåendeSOU-
utredningen (En väl anpassad vuxen-
utbildning, Dir. 2017:21 (pdf 178 kB),
somsärskildautredarenRogerMörtvik
leder, som delvis berör dessa frågor.
Han har bland annat fått direktiv att
seöverbehovetavförändringariregle-
ringen av vuxenutbildningen, huvud-
sakligen när det gäller komvux och
särvux. Utredaren ska bland annat se
överomsärvuxbörupphörasomegen
skolform och, om det bedöms lämp-
ligt,föreslåhursärvuxkanbliendelav
komvux.

Likvärdigt skolsystem
– Självklart är det förändringar som
måste gå stegvis och utredas noga.
Men ambitionen är ändå tydlig, att vi
villhittaettänmerlikvärdigtskolsys-
temändetvihar idag, sägerCaroline
HelmerssonOlsson.

LenaHallengrenpåpekarisinturatt
förändringsarbetetmåstevaranogaför-
ankrativerkligheten:

– Vi måste lyssna noga på forsk-
ningen och hitta goda exempel som
kanvisavägentillettlivslångtlärande.
Dessutommåste skolan fåarbetsro.Vi
är väl medvetna om att det har varit
många stora förändringar inom sko-
lan, de senaste åren och utmaningen
med en ökande lärarbrist. Här måste
vigenerelltverkaförattstärkaläraryr-
ketochintressetförlärarutbildningen.
Hon betonar vidareutbildningen inom
exempelvisspecialpedagogik,ochlyfter
fram partikongressens förslag om att
öka antalet specialpedagoger i skolan,
samt att ge lärare och fritidspersonal
bättre kunskaper kring funktionsned-
sättningar.

Och Caroline Hermansson Olsson
hoppas även att tillgången på utbild-
ningareftergymnasiesärskolanskaöka.

Samarbete med näringslivet
–Likaviktigtsomdetärattövergången
från grundskola till gymnasiesärskola
fungerar bra, är det att det finns till-
gångtillfortsattastudiereftergymna-
siesärskolan. Idag finns olika utbild-
ningariprojektform.Jagönskarattdet
kunde öppna sig flera andra vägar till
fortsattutbildning,efterdet somidag
är gymnasiesärskolan, än bara särvux
och vissa utbildningar på folkhögsko-
lor.Framföralltskulledetvarabramed
fler yrkesförberedande utbildningar,
eller utbildningar i tätt samarbete
mednäringslivet,konstaterarCaroline
Helmersson Olsson entusiastiskt, när
Lena Hallengren får ännu ett sms om
attnästabesökareärpåingång.

–Vivillseentidsenligskola,därpas-
sarordetsär indåligt.Skolanska inte
särskilja eleverna utan jobba inklude-
rande och ge varje enskild elev opti-
malaförutsättningar.Detärvadvitän-
kerfortsättaattsträvaefter,gärnaitäta
blocköverskridandesamarbeten,föratt
skyndapåutvecklingenförenskolaför
alla,sägerhon,fårmedhållavCaroline
HelmerssonOlsson,ochskyndarvidare
iriksdagenskorridorer.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

I nästa nummer av Unik kommer det en kom-
mentar från FUBs arbetsgrupp för skolfrågor.

Vi ska inte ha en skolform som står på sidan, 
konstaterar Lena Hallengren, ordförande i 
Riksdagens utbildningsutskott.

http://www.regeringen.se/contentassets/e37219540ac74b909a731757bd0f6bc3/en-val-anpassad-vuxenutbildning-dir.-201721.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/e37219540ac74b909a731757bd0f6bc3/en-val-anpassad-vuxenutbildning-dir.-201721.pdf


Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på kontor eller  
i trädgård, praktik och arbetsträning i till exempel äldre-
omsorg – välkommen till Nytidas dagliga verksamheter. 

Nytida har dagliga verksamheter i hela Sverige. Här får du vårt expert-
stöd för att utveckla och lyfta fram dina förmågor. Verksamheterna 
har många olika inriktningar. På så sätt kan du prova olika arbeten för 
att hitta det du vill göra. Vi erbjuder en trygg arbetsplats, gemenskap 
med arbetskamrater och arbetsuppgifter som passar dig. Vårt mål är 
att du ska känna dig glad och stolt över det du gör!

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning 
och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och 
familj samt skola på cirka 375 enheter runt om i landet. Våra 7 000 medarbetare stärker 
individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.

Personlig utveckling, yrkes-
stolthet och arbetskamrater

nytida.se
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Rocka Sockorna-kampanjen startade 2013 
och växer sig starkare för varje år. Vad bety-
der kampanjen för personer med utveck-
lingsstörning?
Kampanjenöppnaruppförattkunna
taplatsochsynasochvisaattman
ärbrasommanärochkankännasig
stoltöverdet.Attrockasockornakan
ledatillnyfiknasamtalochfördjupad
kunskap.

Bland annat H&M stöttade er kampanj. 
Vad betyder det att stora företag ger sitt 
stöd?
Dethjälpertillattspridabudskapet
tillenstörreallmänhetochdetärför-
ståstoppen!

Hallå! 
Jessica Steje,  

Svenska Downföreningen!

ANNONS

Du har själv en dotter, Linnea, med Downs 
syndrom. Hur firar ni Rocka-sockorna 
dagen?
Iårfiradevimedattuppvaktautbild-
ningsministernGustavFridolin.Linnea
lärdehonomrockasockorna-sången
medtecken(TAKK).

Annarsrockarvisockornamest
varjedag,vityckerdetärbåderoligt
ochfintmedolikastrumpormed
mycketmönsterocholikafärger.

Vad är den viktigaste frågan för er på 
Svenska Downföreningen just nu?
RättentillspråkochAKK.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Jessica Steje med dottern Linnea.



&
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 C hristina Renlund, som har en
lång yrkesbana bakom sig som
psykologochpsykoterapeutinom

barn- och ungdomshabiliteringen, är
redaktör för den nyutkomna antolo-
ginDufårvälsägasomdetär(Vulkan,
2017).Bokeninnehåller24kortaberät-
telser av anhöriga och närstående till
barnochvuxnamedfunktionsnedsätt-
ning.Bokenärovanligsåtillvidaattden

Du får väl säga som det är
 – antologi med anhörigas berättelser

innehåller andra röster än de gängse.
Härkommersåvälföräldrarochsyskon
till tals, men även far- och morföräld-
rar,fastrarochmorbröder,ensysterdot-
ter,engudmorochnäravänner.

Bokens såväl styrka som svaghet är
attdeninnehållersåskildaperspektiv.
Detpositivaärattdetblirsåuppenbart
att det finns gemensamma nämnare
förfamiljerdärenpersonharenfunk-
tionsnedsättning,nämligenattdetgår
attlevaettgottlivtrotsallt.Menockså
attdetfinnsenständigtnärvarandeoro
förframtidenhosdeanhöriga,förhur
detskablinärbarnetbliräldre,omför-
äldrarna skaorkaetc.Bokens svaghet,
somjagserdet,ärattmålgruppenblir
otydligare, när anhöriga till personer
medsåmångaolikatyperavfunktions-
nedsättningarfinnsmed.

IförordetskriverChristinaRenlund
att ”(d)et begränsade formatet gör att
berättelserna träder fram i koncen-
trat”. När det gäller några av berät-
telserna stämmer detta. Författarna
lyckasdådirekt fånga läsarenoch för-
medla viktiga insikter.  Så skriver till
exempelmorfadernPerFeltzinomdub-
bel sorg om barnbarnet med flerfunk-
tionsnedsättning skulle gå bort; sorg
överdetälskadebarnbarnetmenäven
att sörja förlusten med den egna dot-
tern. Pernilla Glaser riktar sig direkt

tilldenläkaresomgavbeskedetattden
nyfödde sonen hade Downs syndrom.
Hontackarhonomföratthanhjälpte
henne och hennes man att ”acceptera
förutsättningarnaochvaraidetfriska”
och därigenom underlättade för dem
att”kommasnabbttillskrattet.”

Men det begränsade formatet inne-
bärocksåattvissaberättelserintehin-
ner fördjupas. I ett par texter upple-
ver jag dessutom att skribenterna står
alltför långt ifrånpersonenmedfunk-
tionsnedsättning,förattdetberättade
ska kännas intressant och trovärdig. I
ett fallhar författaren inteens träffat
personen med funktionsnedsättning
eftersom det var en äldre bror, som
hadedöttinnanförfattarenföddes.

Den tänkta målgruppen är anhö-
riga,menävenprofessionellasommed
hjälpavberättelsernaförväntaskunna
öppnauppförsamtalifamiljer.Närjag
lägger ifrån mig boken, tänker jag att
denkanfungerasomögonöppnareför
anhöriga, vänner, grannar och arbets-
kamratertillfamiljersomharettbarn
med funktionsnedsättning.Somanhö-
rig och närstående kan man vara ett
ovärderligtstöd.Fördetärjusåattde
professionella runt familjen kommer
och går medan de anhöriga (för det
mesta)består.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

FUB agerar tillsammans med Handikappförbunden för att rädda folkhögskolornas 
viktiga verksamhet, som riktar sig till studerande med funktionsnedsättning. 

Hjälp oss att sätta press på regeringen genom att skriva under vår namninsamling!
Målet är minst 10 000 namnunderskrifter och vi behöver er hjälp att nå dit!

Använd denna länk 
https://www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhogskolor  för att nå uppropet och 
namninsamlingen!

?

https://www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhogskolor
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 I slutet av förra året beslutade barn-, äldre- 
och jämställdhetsminister Åsa Regnér att ge 
Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelver-
ket och inriktningen som nuvarande stöd till 
funktionsrättsorganisationer har. Utredningen 
är en snabbutredning som ska vara klar redan i 
mitten av december. 

Det statliga bidraget är en förutsättning för 
våra organisationers möjlighet att fullfölja vårt 
gemensamma samhällsuppdrag om ökad del-
aktighet och inflytande över funktionshinders-
politiken för våra respektive medlemsgrup-
per. Detta åtagande formuleras också i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 

Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras
Nyligen gick Handikappförbunden ut med ett uttalande där vi kräver att regeringen tänker om när det gäller den pågående 
översynen av statsbidraget. Översynen har drivits fram av departementet och Socialstyrelsen, utan samråd med oss som är 

aktiva i organisationerna. Nu kräver vi att direktiven skrivs om.

funktionsnedsättning, Funktionsrättskonven-
tionen (artikel 4:3). 

I direktiven för översynen flaggar man 
för ökad statlig styrning över bidraget och sä-
ger bland annat att ett alternativ kan vara bi-
drag i form av projektstöd.

Vi menar att denna styrning går stick i stäv 
med såväl nationella som internationella mål 
att involvera personer med funktionsnedsätt-
ning i beslutsfattande på alla nivåer. En suc-
cesiv urholkning av den nationella nivåns för-
utsättningar i form av ett sänkt bidrag minskar 
de facto brukarinflytandet. Det är en oaccep-
tabel demokratiförlust.

I vårt uttalande kräver vi därför att:

• Direktiven skrivs om med det tydliga syftet 
att säkerställa delaktighet och inflytande 
i funktionshinderpolitiken för våra med-
lemsgrupper

• Bidraget säkras via inflationsuppräkning 
och kompensation för nya tillkommande 
organisationer

• Eventuellt nya regler värnar om organisa-
tionernas frihet att utforma sin verksam-
het utan projekttvång, utan ökad statlig 
styrning och sänkt trygghet för medlems-
förbunden

• Folkrörelsetanken med demokratiskt upp-
byggda medlemsorganisationer värnas 

www.hso.se

atthamedibagagetsomombudsman
påFUB.Jagvetattdethärärengrupp
som förtjänar betydligtmeruppmärk-
samhet.Detärnågotjagbrinnerföratt
förändra, säger Zarah Melander, som
nuserframmotattkunnajobbamed
påverkansarbeteinomFUB.

Zarah Melander är ny ombudsman på FUB

 I mittenavaprilbörjadeZarahMelan-
der som ombudsman på FUB. Hon
ska arbeta med intressepolitisk

påverkanmotskolfrågorpå50procent,
resterandetidskaZarahMelandersam-
ordnaFUBsolikaprojekt,blandannat
handläggaArvsfondsprojekt.

–Detkännsjätteroligtochmenings-
fulltatt fåbörjaarbetapåFUB. Jagär
väldigt engagerad i olika samhällsfrå-
gor, och frågor som rör personer med
funktionsnedsättningliggermigvarmt
om hjärtat. Då jag är lärare i botten,
men även har jobbat inom olika LSS-
verksamheter, har jag haft möjlighet
att jobbat praktiskt med frågor som
rörpersonermedutvecklingsstörning.
Det är en erfarenhet som känns bra

Jesper Symreng slutar på FUB efter 14 år
Hej alla FUB-vänner! 
Jag har nu varit förbundsjurist på FUB i 14 år. Det har 
varit ett spännande, roligt och meningsfullt arbete. 
Det har också varit ett tungt arbete, där mycket tid och 
energi gått till att försöka bevara och skydda de rättig-
heter för personer med utvecklingsstörning och deras 
anhöriga som FUB en gång varit med om att ta fram. 
Jag hoppas att FUB snart kan vända blicken och ta ste-
gen framåt igen, utan att behöva kämpa på vägen mot 
dem som försöker trycka våra medlemmar bakåt. Jag 

slutar nu på FUB och kommer att börja på Socialstyrelsen. 
Men jag kommer att ha FUB nära hjärtat vart jag än går i 
fortsättningen. När min företrädare Lars Lööw emellanåt 
ser mig i publiken på någon sammankomst brukar han 
peka på mig och säga: - Där sitter mannen med världens 
roligaste jobb! Och ofta har jag känt just så. Det har varit en 
gåva att få arbeta på FUB och jag är tacksam för allt jag fått 
lära mig av Er medlemmar och av mina kollegor. 
Tack för den här tiden! 
Varma hälsningar från Jesper Symreng, förbundsjurist

Fakta 
Namn: Zarah Melander, ny ombudsman 
på FUB
Ålder: 33 år
Fritid: Gillar att dansa. Ideellt arbetet i 
olika föreningar, bl a stödperson till två 
unga tjejer från Syrien.
Bra egenskap: Gillar att göra många 
olika saker samtidigt.
Mindre bra egenskap: Fikar lite för 
mycket.



Varje år insjuknar tusentals barn i Sverige i svåra sjukdomar 
och diagnoser. Istället för att leka på skolgården genomgår 
de jobbiga behandlingar. Istället för att bara vara barn oroar 
de sig. Min Stora Dag arbetar för att dessa barn ska få något 
alldeles speciellt att längta till, uppleva och minnas. Något 
som ger kraft och en paus när det behövs som allra mest.

Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner, 
företag och stiftelser. Din gåva gör skillnad!

www.minstoradag.org  Foto: Bildbyrån

hjälp fler sjuka barn att få en stor dag!
ge en gåva på bg 900-5133
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Många personer med nedsatt arbetsförmåga 
till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom 
har svårt att få en fast förankring på arbets-
marknaden. Arbetslösheten bland personer 
med funktionsnedsättning som medför ned-
satt arbetsförmåga är högre än i befolkningen 
totalt. Både andelen sysselsatta och deltagan-
det i arbetskraften är lägre bland personer med 
funktionsnedsättning än i övriga befolkningen.
Regeringen avser därför att utreda om det 
finns behov av flexiblare insatser för att för-
bättra möjligheterna att komma i arbete  eller 
behålla ett arbete. Det är särskilt viktigt att 
analysera förutsättningarna för unga inom 
målgruppen.

Det behövs också en kartläggning av hur 
det ser ut för den här gruppen i dag samt ökad 
kunskap om utbudet av insatser motsvarar det 
behov som finns.

Utredaren ska även se över möjligheten och 
behovet av lönestöd till en befintlig arbetsgi-
vare som har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar 
för en arbetstagare vars arbetsförmåga har 
försämrats under pågående anställning.

Utredaren ska bland annat:

kartlägga och analysera målgruppens för-
utsättningar på arbetsmarknaden, särskilt 
för de unga, kartlägga och analysera hur in-
citamentsstrukturerna och andra insatser 

för att ta eller behålla ett arbete fungerar för 
målgruppen, kartlägga hur jämförbara insat-
ser till arbete för målgruppen ser ut i ett an-
tal jämförbara länder, exempelvis de danska 
”fleksjoben”. vid behov överväga och föreslå 
förändringar som behövs för att förbättra möj-
ligheterna för målgruppen att få eller behålla 
ett arbete.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva 
Johansson har utsett Lena Liljebäck till särskild 
utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 
15 mars 2018.
www.regeringen.se

PRESSTOPP

Regeringen tillsätter utredning om ”flexjobb”  
för förbättrade möjligheter till arbete för personer 

med funktionsnedsättning

 Syftet med projektet är att besvara frågorna:
Finns det skillnader i internetanvändning mel-
lan befolkningen i stort och de delar av befolk-
ningen som har sådana funktionsnedsättning-
ar som kan antas påverka användningen av 
internet? Och i så fall, vilka är dessa skillnader?

Finns det skillnader i internetanvändning 
mellan olika typer av funktionsnedsättningar

Förklaras eventuella skillnader bäst av diag-
nos eller funktionsnedsättning?

Vill du delta i Begripsams enkätundersökning  
om hur om och hur personer med funktionsnedsättning använder internet?

–I projektet Begripsam upptäckte vi att samhällets statistik över hur människor med 
funktionsnedsättningar använder internet sannolikt är missvisande. Nu har vi fått medel av 

Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket för att göra en undersökning. För att få fram bättre 
statistik behöver vi nu nå ut till så många som möjligt, säger Kerstin Ahlstrand, Begripsam.

– Under maj–juni 2017 kommer vi att ge-
nomföra en enkätundersökning. Den som vill 
delta och svara på enkäten kommer att kunna 
välja vilket sätt som passar dem bäst; svara via 
webben, få en enkät hemskickad på papper, 
bli intervjuad via telefon. Vi kommer även att 
försöka erbjuda den som behöver hjälp med 
att förstå och svara på frågorna, säger Kerstin 
Ahlstrand.  

Mer information om undersökningen 
finns på www.begripsam.se/internet
Kontakt:
Kerstin Ivarson Ahlstrand,  
kerstin.ahlstrand@begripsam.se 
Mobil: 0732- 30 00 81
Stefan Johansson, 
stefan.johansson@begripsam.se
Mobil: 0708-23 10 64

ANNONS

http://www.begripsam.se/internet
mailto:stefan.johansson@begripsam.se
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