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Janne fick pris på Eskilsgalan
Rätten till arbete
Sara på besök i Makedonien
Nya
vänner

Mina vänner • Klippan har ordet • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B

”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

Janne Pettersson fick pris för att han är en
person som visat stor omsorg om andra människor.

Alla ska behandlas rättvist

Han fick det också för sitt engagemang i FUB

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

och Riks-Klippan.

Jag är så stolt, ska ni veta, säger Janne Petterson.
Nu tänker han jobba ännu mer i Riks-Klippan

– Jag blev så glad så det kan ingen förstå.

för att alla människor ska behandlar rättvist.

Att jag skulle få ett så fint pris. Det kunde
jag aldrig drömma om.

– Man ska vara snäll och go mot alla människor.

För mig är det en upprättelse för allt jobbigt

Sådan är jag!

som jag varit med om under åren.

TEXT:AGNETA BERGHAMRE HEINS

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”.
Jan Pettersson, vice ordförande för Riks-Klippan.
FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Sånger från hjärtat
Alla sjöng från hjärtat när Kulturlabbets Poporkester
uppträdde på årsmötet hos FUB Göteborg.
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

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/
LÄTTLÄST UNIK · 3

RÄTTEN TILL ETT ARBETE

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.

”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.

4 · UNIK LÄTTLÄST

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.
Martin Karlsson stortrivs på jobbet i matsalen.
–Här finns alltid massor att göra. Det gillar jag.

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

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.

uträtta på arbetsplatser.

Han vet allt helt enkelt

Man måste få chansen att visa vad man kan.

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

Djurgårdsskolan är en stor skola. Under lunchen äter

helt enkelt, säger Sebastian.

240 elever mat samtidigt. Då gäller det att hänga

Och Martin i sin tur lovordar

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

sina fem kollegor på jobbet:

och se till att det finns rena bord.

– Vi skrattar jättemycket tillsammans.

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.

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

Sara besökte Makedonien
– Vi kan lära av varandra

Hela projektgruppen samlad utanför stadshuset i Çair.

Selfie: Sara Brännström,
Anette Lindgren och
Guxim som guidade oss
runt Skopje.

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

En av projektdeltagarna är Sara Brännström,

i Sverige, säger Sara.

– Man saknade mötesplatser
för personer med funktionsnedsättning
och deras närstående. Det gör vi här också.
Men på många sätt har kommit mycket längre

ledamot i Riks-klippan.
Sara är också aktiv inom Centerpartiet i Skellefteå.

– För mig var det viktigt att få vara med
och berätta att jag är politiskt aktiv

Samarbete med en förening

och engagerar mig för rättigheter

– Vi har ett samarbete med en förening

för personer med funktionsnedsättning,

för personer med funktionsnedsättningar

genom Riks-Klippan.

i kommundelen Çair som ligger i Skopje.
Vi vill försöka öka tillgängligheten och delaktigheten

Lära av varandra

för personer med funktionsnedsättning,

– Jag hoppas det kan bli en fortsättning

berättar Sara.

på projektet. Vi kan dela med oss av
allt vi har gjort i Skellefteå och Sverige.

Gruppen träffade en mamma

Men vi kan också lära oss av deras situation

till en ungdom med autism.

för att bli ännu bättre på hemmaplan,

Det visade sig att det finns stora likheter mellan

avslutar Sara.

hur personer med funktionsnedsättning
upplever sin situation i Makedonien och i Sverige.
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TEXT OCH FOTO: SARA BRÄNNSTRÖM RIKS-KLIPPAN OCH ALEXANDRA SUNDBERG,
DELAKTIGHETSSAMORDNARE I SKELLEFTEÅ KOMMUN.

Fråga FUB-experten
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
LÄTTLÄST UNIK · 7

Anna på Eldsjälsgalan 2017
– 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

Anna Hildingsson och Linnea Claeson.

på sociala media.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: THOMAS JANSSON

Hur använder du internet?
Begripsam AB ska ta reda på

Tipsa gärna andra också!

hur människor med olika funktionsnedsättningar

Den som vill svara på enkäten

använder internet.

kan välja vilket sätt som passar dem bäst;

Vill du vara med?
Mejla då Kerstin Ahlstrand på
kerstin.ahlstrand@begripsam.se
så får du veta när undersökningen börjar
(maj–juni 2017).
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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

KLIPPAN HAR ORDET

Hej på er!
Per-Åke Berglund
072-551 17 38
perke.berglund76@gmail.com

Jag sitter med i Klippans styrelse.

Nyligen handlade det om att man flyttat ett

Där jobbar vi för att fler ska få jobb

musikcafé till en annan, sämre plats.

och kunna fortsätta gå i skolan,

Ett annat önskemål var att

även efter gymnasiet.

bussen till jobbet skulle gå oftare.

En annan viktig sak är
att Klippan byter namn till Inre Ringen.

Jag tycker alla ska ta chansen att påverka.
Både där man själv bor, men också frågor som

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.

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.

I Söderhamn sitter jag med i ett brukarråd.

Hör gärna av dig till mig eller någon

Där får vi frågor som kommer från

annan i Riks-Klippan.

personer på dagliga verksamheter.

Hälsningar från Per-Åke.
LÄTTLÄST UNIK · 9

Nya vänner
Hej, Jag är en tjej på 38 år som önskar få brevvänner från Hälsingland. Mina intressen är : Att måla,
pyssla, länsdans, läsa böcker mm.
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

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, Södertälje, Huddinge, Botkyrka. Gillar promenader, fika och
gå på bio.
Skriv till Klaus 045

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.

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.

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

Skriv till Johanna 230

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.
10 · UNIK LÄTTLÄST

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, middagar och djur. Jag har varit ensam nu länge och det
börjar bli tråkigt. Känner du samma så tveka inte, skriv!
Skriv till Dan 013

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, 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, 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 dansbandsmusik, 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

Hej, Jag heter Mats och fyller 60 år i september. 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

Jag heter Sara och jag är 27 år och söker brevvänner. 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 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

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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Ö V R IGT I U NI K
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

SID 24

för att bli medlem i FUB!
FOTO: ANGELA KARLSSON

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.

SID 14
Foto: Agneta Berghamre Heins.

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”.

SID 27
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Foto: Håkan Eriksson, FUB Örebro

ÖV R IG T I UN IK
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

SID 6
Eva Borgström och Elaine Johansson. Foto: Maria Sundström

och länsförbundet Västra Götaland.
Höstens LSS-dagar är:
Umeå: 2 september
Östersund: 7 oktober
Malmö: 25 november.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
x. Sidan 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.

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
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TEMA:

Stärk LSS – Stärk oss!

Orsa – På korståg för hab-ersättningen

FUB

I HELA
LANDET

En skola för alla?

13 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner

Innehåll 2–2017

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?
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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

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.

Omslag: Jessica Steje. Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst: Janne Pettersson. Foto: Johan Bokström
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
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Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36

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

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

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

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

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

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

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20

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

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

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

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

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

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!

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

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

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

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

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

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.
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LEDARE

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.

H

ur kan det exempelvis komma sig att man i myndighetssverige kan använda en helt obeprövad och ovetenskaplig metod för att undersöka hur stor brottsligheten är i assistansersättningssystemet? Följden av detta har
blivit katastrofal, där man skapat en syn på personer med
funktionsnedsättning som brottslingar, som bara vill få ut
så mycket pengar som möjligt av Försäkringskassan. Allmän
heten har fått en bild av att många
med funktionsnedsättningar är
fuskare/brottslingar.

Ansvarig minister bär ett
stort ansvar

resningsansökan så hade Försäkringskassan fått backa på
många beslut. Det känns som om politikerna har varit framme
med sitt pekfinger.

Kränkande och riskfylld behandling
Det kommer många rapporter kring vikten av att leva upp till
LSS-lagstiftningen, så här innan sommaren. Det är bara att
hoppas att det finns besluts
fattare som läser dessa rapporter. Det viktigaste är att dom
tar till sig av innehållet och
gör något åt den katastrofala
situationen som många av våra
medlemmar och deras nära
och kära befinner sig i. Följden
av att man inte följer lagen blir
istället att medborgare med
funktionsnedsättning utsätts
för kränkande såväl som många gånger riskfylld behandlingen. Det är även här hög tid för en offentlig ursäkt från regeringen och ansvarig minister, för att man inte följer lagen.

”Om Regeringen menar
det minsta allvar med att
värna LSS, så är det
upp till bevis NU!”

Detta måste Försäkringskassan
be om ursäkt för! Här bär ansvarig minister Åsa Regnér ett stort
ansvar, eftersom det är hennes beslut som Försäkringskassan följer.
Om Regeringen menar det minsta allvar med att värna LSS, så
är det upp till bevis NU!
Kommunernas ekonomi  i Sverige belastas hårdare när personer med assistans hamnar under 20 timmar, och ansvaret
för bistånd vältras över på just kommunerna. Detta har haft
till följd att omfattningen av andra LSS-insatser har minskat.
Många kommuner har det redan tufft ekonomiskt, och ju
längre besparingarna inom assistansen får fortgå desto tuffare
blir det.

Nekat FUB en resning
Nu kan man till och med misstänka att rättsväsendet låter sig
påverkas av politiken, då man nekat FUB en resning i högsta
förvaltningsrätten, när det gäller ett principiellt viktigt fall.
Domen gäller ett avslag vad gäller assistans med inslag av
medicinskt övervakande karaktär. Detta kan tyvärr komma
att slå hårt mot våra medlemmar. Hade vi fått igenom vår

Hoppas på ledsagning
Nu när sommaren närmar sig och det går mot varmare tider
är min förhoppning, att alla som vill får komma ut i den tilltagande värmen och ges möjlighet att känna den tidiga sommarens härliga dofter. För många är förutsättningen att man
får ledsagning, en rättighet enligt LSS-lagstiftningen. Vi kan
bara hoppas på det bästa, så att alla kan njuta av försommaren
och ha roligt.
Men tänk på att solen bränner på bra så här års. Så var
försiktiga!

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46
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VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN
OCH STÖDJER FUB !

ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN.
SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.

DET FINNS PLATS FÖR ER OCKSÅ!
KONTAKTA:
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se
JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben

SS
S TÄ R K L
OSS!
K
R
Ä
T
S
–

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.

S

yftet med dagen var att informera
om den pågående statliga översynen av LSS och assistansersättningen. Men minst lika viktigt var att
inhämta FUB- och Klippanmedlemmarnas erfarenheter av olika LSS-insatser.
Pelle Kölhed, Handikappförbundens
expert i LSS-utredningen, berättade om
nuläget i utredningen. Se intervju med
honom i Unik, nr 1 2017.

Erfarenheter dokumenterades
Eftermiddagen ägnades åt workshops
om daglig verksamhet, personlig assistans och anhörigstöd. Klippans med-
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lemmar hade en egen workshop, där
man diskuterade de LSS-insatser som
gruppen hade egen erfarenhet av. Samtliga workshops dokumenterades av
kanslipersonal som var på plats. Många
viktiga erfarenheter och synpunkter
kom fram. Här följer ett axplock:
I en stor kommun i Västra Götaland
stängs personer som bor på grupp
bostäder och servicebostäder ute från
de gemensamma utrymmena helt
och hållet eller delvis genom begränsat ”öppethållande”. Helt fel förstås,
eftersom de gemensamma utrymmena
ingår i insatsen bostad med särskild ser-

vice för vuxna och ska vara tillgängliga
på hyresgästernas villkor. I samma kommun har man även infört en ny regel,
som förbjuder gemensam matlagning
och gemensamma måltider i grupp
bostäder. Detta trots protester från
hyresgästerna, anhöriga och en del personal. Kommunen hänvisar till miljöoch hälsoskäl.
Enhetschefen i en LSS-verksamhet
har dessutom varit kreativ och hittat
på en egen regel; det är förbjudet att
kramas (!).

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

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

Personer i olika åldrar och med olika
funktionsnedsättningar måste ibland
bo i samma gruppbostad på mindre
orter. Det förekommer även att personer med demens bor tillsammans med
personer som har en utvecklingsstörning, vilket naturligtvis är olämpligt
för båda parter.
Sommaren, då ordinarie personal
är på semester, är en sårbar period för
många som bor i bostad enligt LSS. Det
är även svårt att få tag i vikarier till personliga assistenter. Oerfarna sommar
vikarier och personalbrist skapar stor
oro. ”Jag har ont i magen inför varje
sommar”, sa en anhörig som deltog i
workshopen om personlig assistans.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN PÅ FUB
FOTO: MARIA SUNDSTRÖM, KANSLICHEF, FUB

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

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.
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Aktuella rapporter från
Socialstyrelsen och IVO

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.

S

ocialstyrelsen redovisar sedan
2011 årliga, så kallade öppna jämförelser för stöd till personer med
funktionsnedsättning1. Det handlar
om stöd enligt LSS eller socialtjänst
lagen, SoL (socialpsykiatri). Öppna
jämförelser är ett samlingsbegrepp för
indikatorbaserade jämförelser av socialtjänst, som redovisas på riks-, länsoch kommunnivå. Indikatorerna, det
vill säga det som mäts, är gemensamt
för alla kommuner och stadsdelar. På så
sätt kan man jämföra olika kommuner
med varandra, vilket kan vara intressant i det lokala intressepolitiska arbetet. Svarsfrekvensen var hög år 2016; 90
procent av alla kommuner och stads
delar svarade.

Brist på systematisk uppföljning
De öppna jämförelserna visar att det
fortfarande bara är 11 procent av kommunerna som arbetar med systematisk
uppföljning, det vill säga följer upp individer, sammanställer på gruppnivå
och använder resultaten för att utveckla verksamheter enligt LSS. Resursbrister i organisationen märks tydligast
när det gäller uppföljning av insatser.
Ett annat anmärkningsvärt resultat är
att det endast är 14 procent av kommunerna, som har en rutin för att pröva
möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig
verksamhet.

Ökning av antalet personer med
LSS-insats
Den 1 oktober 2016 hade 71 400 personer någon verkställd insats enligt LSS2.
Jämfört med 2007 har antalet personer som får stöd enligt LSS ökat med
26 procent. Enligt Socialstyrelsen har
både antalet insatser som ges och antalet personer som får insatser ökat

gradvis sedan 2007. Men om man tar
hänsyn till befolkningsökningen, har
ökningen av LSS-insatser varit lite svagare. Den 1 oktober 2007 hade cirka 62
personer per 10 000 invånare minst en
insats enligt LSS. Till 2016 hade andelen
ökat till 71, vilket innebär en procentuell ökning på 15 procent.

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 korttidsfamilj ingår, minskat med 5 procent3. Under samma period har insatsen korttidstillsyn, som ska ge en
meningsfull fritid före och efter skolan
samt på ferier och skollov, minskat med
15 procent. Ser man till befolkningstillväxten blir minskningen ännu tydligare. Insatsen avlösarservice i hemmet,
som syftar till att ge föräldrarna avlastning och möjlighet till avkoppling och
tid att ägna sig åt syskonen, ligger sedan tidigare lågt. Kommunala riktlinjer begränsar insatsen på många håll,
vilket gör att stödet utformas olika i
olika kommuner. Sammantaget innebär detta ökad press på anhöriga.

Vad händer när assistansersättningen dras in?
I årets upplaga av Socialstyrelsens lägesrapport4 vad gäller insatser och stöd till
personer med funktionsnedsättning,
gör myndigheten en uppföljning av stödet över tid vid indragen assistansersättning. Under åren 2008 – 2013 fick
1 300 personer sin statliga assistans
ersättning indragen. Av dem blev ungefär hälften beviljade personlig assistans enligt LSS året därpå. Dessa fick i
genomsnitt 18 timmar färre assistanstimmar per vecka.

Socialstyrelsen har särskilt följt upp
och granskat 239 personer som år 2007
hade assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB, och vars beslut
drogs in under år 2008.  Socialstyrelsen
konstaterar att åren efter den indragna
assistansen, fick många hemtjänst
enligt SoL (en majoritet beviljades 100
timmar per vecka eller mer, vilket visar
på ett omfattande omvårdnadsbehov).
Även insatsen bostad för vuxna enligt
LSS, var vanlig åren efter indragen
assistans. Relativt få i undersökningsgruppen, 40 personer, beviljades personlig assistans enligt LSS. Åtta år efter
indragen assistansersättning bestod
undersökningsgruppen av 163 personer (många hade avlidit). Bostad för
vuxna enligt LSS och hemtjänst enligt
SoL var fortfarande de vanligaste insatserna. Medan 18 personer hade återfått
sin statliga assistansersättning.

Personlig assistans enligt LSS
ökar
Det tycks ha skett en förskjutning mot
mer omfattande behov inom personlig
assistans enligt LSS, konstaterar Socialstyrelsen. År 2016 hade 4 300 personer
personlig assistans enligt LSS, vilket är
en ökning med 30 procent sedan 2007.
Under perioden ökade även andelen
personer med mer än 20 timmar personlig assistans per vecka, från 56 till
82 procent.

Stöd till asylsökande och
nyanlända med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen visar att behoven av stöd
hos asylsökande och nyanlända, det vill
säga personer som är mottagna i en
kommun och har beviljats uppehållstillstånd, är märkbara. Andelen asylsökande eller nyanlända med insatser
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Närmast hjärtat bär vi känslan av vad
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Vi vet precis vad du upplever varje dag
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Känner du till vårt aktivitetscen-

Känner
Känner
dudu
tilltill
vårt
vårt
aktivitetscenaktivitetscenter som är helt kostnadsfritt för
terter
som
som
ärär
helt
helt
kostnadsfritt
kostnadsfritt
förför
dig som DFA-kund?
digdig
som
som
DFA-kund?
DFA-kund?
Här finns något för alla och vi
Här
Här
finns
finns
något
något
förför
alla
alla
och
och
vi vi
fyller dagarna med roliga och
fyller
fyller
dagarna
dagarna
med
med
roliga
roliga
och
och
meningsfulla aktiviteter.
meningsfulla
meningsfulla
aktiviteter.
aktiviteter.
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se
LÄS
LÄS
MER
MER
PÅPÅ
VÅR
VÅR
WEBB:
WEBB:
dfarm.se
dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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assistans
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enligt SoL har mer än tredubblats sedan 2010. Motsvarande ökning inom
LSS är betydligt lägre, 6 procent. För att
ha rätt till insatser enligt LSS, krävs att
personen är folkbokförd i kommunen.
Majoriteten av habiliteringsverksamheterna, 83 procent, har anpassat
verksamheten för att möta behoven hos
asylsökande och nyanlända. Det handlar framför allt om utökad tolktjänst
och översättning av information till
andra språk. Drygt hälften, 58 procent,
av hjälpmedelsverksamheterna redovisar att deras förskrivning av hjälpmedel till nyanlända och asylsökande
ökade under 2015-2016. Framförallt
handlar det om hjälpmedel till barn,
där en del har stora hjälpmedelsbehov
till följd av utebliven behandling i tidig
ålder. Det handlar även om obehandlade funktionsnedsättningar och diagnoser hos vuxna, exempelvis cerebral
pares och ryggmärgsbråck.

Kostnaderna varierar mellan
kommunerna
År 2015 stod stöden till personer med
funktionsnedsättning för 11,7 procent
av kommunernas totala kostnader. Andelen har varit konstant sedan 2012.
Men andelen av kommunens totala
kostnad varierar en hel del, mellan 5
och 17 procent, mellan olika kommuner. Även kostnaden per person och insats varierar. Socialstyrelsen exemplifierar med kostnaden för insatsen bostad
med särskild service för vuxna i olika
län. Där Gotland ligger lägst med en
kostnad på 600 000 kronor per person
och år. Högst ligger Örebro och Stockholm med 1 060 000 kronor per person
och år.

AN N ON S
vuxna. Men även insatsen kontaktperson. Socialstyrelsen betonar att kommunerna behöver åtgärda problemen
med de långa väntetiderna. När det
gäller bostad enligt LSS handlar det
om att planera och ha en framförhållning, så att det finns bostäder att tillgå
när de behövs. Socialstyrelsen anser
att kommunerna behöver arbeta mer
med uppsökande verksamhet samt att
de behöver fördjupa samarbetet med
intresseorganisationerna.

säga LSS-handläggarnas arbetsinsats.
Det innebär en risk för att den enskildes begäran om insatser inte blir korrekt beskriven och utredd, med följden
att hen inte får rätt stöd. Det blir med
andra ord en rättsosäkerhet. IVO påpekar att risken ökar om det dessutom
råder personalbrist och hög personalomsättning, vilket är fallet i många
kommuner.

IVO varnar för kunskapsbrister
hos personal inom LSS

1 Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning,
Socialstyrelsen, 2016.

Myndigheten för delaktighet konstaterar att det fortfarande finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan personer
med och utan funktionsnedsättning.5.
Graden av utanförskap, ojämlikhet och
ohälsa påverkas även av vilken typ av
funktionsnedsättning personen har.
Genom forskning (Ineland, Umb-Carlsson, Flygare-Wallén med flera) vet vi att
personer med utvecklingsstörning är
särskilt utsatta.
IVO menar att ökad kunskap hos
baspersonal i LSS-verksamheter är
avgörande för att förbättra situationen.6 ”Rätt kompetens och ändamålsenlig bemanning är en förutsättning
för att kunna ge den enskilde insatser
av god kvalitet.” IVO:s tillsyn visar att
det särskilt brister när det gäller kunskap om olika funktionsnedsättningar
och alternativa sätt att kommunicera.
Bristande kunskap i verksamheterna
kan innebära att personer med utvecklingsstörning inte får det stöd som de
behöver i vardagen. Det finns även en
ökad risk för ett olämpligt bemötande
och att tvångs- och begränsningsåtgärder används.
IVO ser även bristande kompetens
inom myndighetsutövningen, det vill

EVA BORGSTRÖM

2 Statistik om insatser enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade 2016, Socialstyrelsen, 201703-23.
3 Insatserna minskar för barn med
funktionsnedsättning. Pressmeddelande, Socialstyrelsen, 170221.
4 Insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning, Lägesrapport
2017, Socialstyrelsen februari 2017.
5 Årsredovisning 2016. Myndigheten
för delaktighet, 2017.
6 Tillsynsrapport 2016. IVO, februari
2017.

Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31
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Fördröjd verkställighet av beslut
Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om insatser enligt
LSS. Om ett beslut inte verkställs inom
tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. År 2015 var det 1 433
gynnande beslut inom LSS som inte
hade verkställts inom sex månader. För
knappt 300 beslut var väntetiden mer
än 18 månader.
De långa väntetiderna gällde framför allt bostad med särskild service för

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

”Känner mig som en i gänget på mitt arbete”
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08-580 813 40
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www.misa.se
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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
Allt överskott
går till RBU!

För mer info och anmälan gå in på: www.gladjeruset.se
Initiativtagare och drivkraft bakom Glädjeruset är Team Nordmark som arrangerar loppet tillsammans med Glädjeknuff. Glädjeruset finansieras genom sponsorer.
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PÅVERKANSARBETE FUB DALARNA

På korståg
för hab-ersättningen
–V

i ska synas och höras. Det är
vår viktigaste roll som intresse
politisk förening. Det konstaterar Lars Jalkevik, länsordförande och
rättsombud i FUB Dalarna. Man utsåg
nyligen Orsa till årets LSS-kommun i
Dalarna.
– Att instifta ett pris kan på ett positivt sätt bidra till att lyfta viktiga frågor. Den här gången handlade det om
habiliteringsersättning, som vi i FUB
Dalarna är ute på ett korståg för att
återinföra.
Det är första året FUB Dalarna delar
ut pris till årets bästa LSS-kommun i
länet. Den här gången gick det till Orsa
kommun, som återinförde habiliteringsbidraget , efter cirka 20 år. Priset
delades ut i Borlänge i slutet av mars i
år och kommunalrådet Mikael Thalin
var på plats och tog emot diplomet.
– Det var extra roligt att kommunalrådet kom för att ta emot priset. För oss
hade det ett symbolvärde, som en klar
markering att frågan är viktig, säger
Lars Jalkevik.
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En fråga om anständighet
Men frågan om att återinföra habiliteringsersättningen är på inget sätt ny för
Lars Jalkevik. Redan 2012 fick han Falu
kommun att införa ersättningen igen
via ett medborgarförslag. Då hade det
gått 16 år sedan den avskaffades. Fortfarande är det bara hälften av kommunerna i Dalarna som har hab-ersättning
vilket är sämst i landet så föreningen
har en stor uppgift att fylla.
– Vi är ute på ett slags korståg.
Senaste året har vi intensifierat vår
påtryckning på de kommuner i Dalarna
som ännu inte återinfört habiliteringsersättningen, säger Lars Jalkevik.
Orsa kommun vände väldigt snabbt
efter besöket från FUB. Något som Lars
självfallet tycker är hoppfullt.
– Det var också en av anledningarna
till att vi gav priset till Orsa kommun.
Beslutsprocessen gick väldigt fort.
Tiden från att frågan väckts till att kommunen fattade beslutet om att återinföra ersättningen var rekordsnabb.
Från första januari i år är det verklig-

Lars Jalkevik, ordförande för Länsförbundet och
rättsombud i Dalarna.

Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

het för deltagarna i Orsa kommuns dagliga
verksamheter, säger Lars och fortsätter:
– Dessutom lade sig kommunen på en
relativt sett hög nivå, 50 kronor om dagen.
En liten summa kan tyckas, men lever man
på marginalen, som många av våra medlemmar gör, betyder det faktiskt en del,
även ekonomiskt.
Även om Lars betonar att det största värdet med ersättningen inte i första hand
handlar om pengar, utan snarare om att
alla människor har rätt till en ”lön” för sitt
dagliga värv. En fråga om anständighet och
människosyn.

Kan bidra i rollen som rättsombud
Mersmak...

Lars Jalkevik gick med i FUB på åttitalet
men blev rejält aktiv för cirka 10 år sedan.
– Min dotter, som är 38 år, har en utvecklingsstörning och med åren har jag blivit
mer och mer intresserad av juridiska frågor
som rör personer med funktionsnedsättning. Det som fick mig att öppna ögonen
för juridiken var ett märkligt agerande från
Överförmyndaren. Därför passar rollen som
rättsombud mig väldigt bra. Det är periodvis väldigt tufft, men känslan när man kan
bidra och ge stöd till andra överväger rejält,
säger han och konstaterar att senaste åren
har frågor kring personlig assistent, boendefrågor och god man dominerat.
Korståget för att återinföra habiliteringsersättningen är också något som dagligen
engagerar honom. Där har han, och andra
FUB-medlemmar i Dalarna, envist fortsatt
sitt påverkansarbete.

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”

Alla kommuner ska med på tåget
– Vi släpper inte frågan och tar alla tillfällen att försöka påverka i länets kommuner.
Det som nu står på agendan är fortsatta besök hos politiker och tjänstemän i de kommuner som ännu inte har någon habiliteringsersättning, och sedan uppföljning via
brev och mejl. Och hör och häpna alla kommuner har tackat ja till samtal med oss,
säger han, ser plötsligt att klockan runnit
iväg. Inser att hustrun står med matkassarna och väntar på att få skjuts hem till
huset i Falun. Han tar några några långa
kliv och säger segervisst:
– 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.
Det om något vet Dalarnas kommuner.

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

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Moldegatan 9 (Göta), 504 32 Borås. VXL 033-48 03 40

www.7hassistans.se

Ett viktigt
erkännande

Annika Bruks, verksamhetschef, Conny Smedberg, Håkan Hansson, Michelle Strömgren, Therese Johansson och Inga-Lena Liss.

D

et är förmiddagsfika på Dagliga
verksamheten på Stensgatan i
Orsa, som erbjuder deltagarna
flera olika aktiviteter att välja mellan
allt utifrån intresse.
Vi hinner knappt slå oss ner innan
Inga-Lena Liss konstaterar att det är
bra att nu någon lyssnat och återinfört
habiliteringsersättningen.
– Vi som har något handikapp är
ofta en grupp som man inte riktigt lyssnar på. Det är min erfarenhet i alla fall.
Nu känns det bra att politikerna har
lyssnat. Att få lite ersättning för att vi
kommer hit, betyder mycket, konstaterar hon.

FUB viktig för beslutet
Therese Johansson passar på att hålla
upp diplomet, från Orsa kommun, som
de fick i samband med att kommunen
bjöd in till en liten samling för att fira
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att man återinfört habiliteringsersättningen. På plats fanns även Annika
Bruks, Lars Jalkevik, från FUB och Maria Smedberg, biträdande enhetschef,
samt kommunalrådet Mikael Thalin
–Vi har både FUB och Orsas förra
socialchef Berit Ekepil Mörtberg att
tacka för beslutet. Utan deras engagemang i frågan hade vi kanske fått vänta
fler år till, säger verksamhetschefen
Annika Bruks.
Men nu är det slutpratat om ersättningen. Deltagarna tar kommandot
och visar stolta upp den dagliga verksamheten.
Therese Johansson och Michelle
Strömgren visar upp sina fina alster.
Hon tycker om att pyssla med allt möjligt på dagarna och har alltid något kreativt projekt på gång.
Håkan Hansson är den som är ”chef”
över det mångåriga uppdraget från Falu

plast, där dagliga verksamheten packar
rörklämmor. Ett jobb som Håkan tycker
passar honom som handen i handsken.

Vill göra en resa
– Det är jättebra. Jag är den som ser till
att vi alltid har material. Att det är ordning på grejerna, säger han stolt.
Med legoarbetet till Falu plast jobbar
även Kent Viborg. Idag är han på kommunens arbetscenter och nöjd med att
få lite extra i plånboken framöver.
– Även om det inte är så mycket
pengar, så känns det kul. Jag tänker
spara pengarna och sedan göra en liten
resa, säger han och ser nöjd ut.
Annika Bruks berättar att hon ser
tydligt att ersättningen ökar stoltheten
och glädjen i jobbet:
– Det höjer helt klart motivationen. Alla behöver känna att man blir
belönad för det man gör på något sätt.
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– Det är bra att deltagarna
här har fått tillbaka
habiliteringsersättningen. Det
höjer absolut motivationen att
komma hit på dagarna, säger
verksamhetschef Annika Bruks.

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

Kent Viborg, välkomnar habiliteringsersättningen. Therese Johansson och Michelle Strömgren,
gillar att arbeta med skapande verksamhet.

Habiliteringsersättningen är väldigt
viktigt om man ser till självkänsla och
människovärde.

Ger lite guldkant
Alla deltagarna runt fikabordet instämmer i att habiliteringsersättningen betyder mycket, att det ger en liten guldkant på tillvaron.
Inte heller Birgitta Granström, som
bor i en gruppbostad intill dagliga verksamheten, är sen med att berätta vad
hon ska göra med det lilla extra i plånboken.
– Det kommer bli ännu fler dockor
och mjukisdjur. Jag tycker det är jättebra att få några extra kronor om dagen,
säger hon och delar ut en ”mjukis”, vilket består av en rejäl kram.
Birgitta Granström vet vad hon ska göra med de extra pengarna hon får per månad. Det blir
några fler mjukisdjur.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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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.
Orsa kommun har många personer
inom daglig verksamhet, som utför
olika uppgifter, självfallet anpassade
efter var och ens förmåga.
– Det är viktigt att de känner att de
får någon form av ersättning för det.
Det känns väldigt bra nu när vi tagit
det här beslutet, konstaterar han och
får medhåll av Håkan Yngström:
– Ja, visst frågar man sig varför det
tagit så lång tid, från det att ersättningen togs bort. Men nu är det historia. Lars Jalkevik öppnade ögonen på
oss rejält. Det är vi honom tacksamma
för, konstaterar han och konstaterar
samtidigt att det kändes hedersvärt att
få ta emot pris som årets LSS-kommun.
– Det var jätteroligt att få den utmärkelsen av FUB. Samtidigt förpliktigar
det. Vi måste nu fortsätta leva upp till
det och arbeta för att våra kommun
medborgare som har behov av LSS-insatser verkligen får det med god kvalitet.

Kommer att lyfta frågan

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

M

ikael Thelin, kommunalråd i
Orsa och Håkan Yngstöm, tidigare ledamot i socialnämnden
är båda rörande överens om att det är
mycket tack vare FUBs länsordförande
i Dalarna Lars Jalkevik, som habiliteringsersättningen nu återinförts i Orsa.
– När vi hade ett möte med Lars i
höstas blev vi blev lite tagna på sängen.
Hans argumentation fanns det absolut ingen anledning att sätta emot. Vi
undrade lite själva varför vi inte tagit
tag i frågan tidigare. Mötet med   Lars
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J alkevik, om ersättningen, var verkligen en riktig spark i baken, säger
Håkan Yngström.

Gör en viktig insats
Och Mikael Thelin förtydligar att det
ytterst handlar om människosyn; att
alla har rätt till en bekräftelse för det
man gör.
– Det är en viktig signal för att visa
att även personer inom den dagliga
verksamheten gör en viktig insats,
säger han.  

Orsa kommun landade på en dagersättning på 50 kronor. Flera andra orter i
Dalarna är fortfarande utan habiliteringsersättning, något som Orsa kommuns företrädare hoppas kommer att
förändras.
– Vi kommer lyfta den här frågan på
olika möten med grannkommunerna.
Kunde Orsa så kan alla andra också.
Det är ju ingen ekonomisk fråga för
kommunerna, snarare en viktig principfråga. Våra grannkommuner, som
ännu inte återinfört habiliterings
ersättningen, kommer absolut få höra
det från oss. Där kommer FUB ha draghjälp från oss i Orsa kommun, säger
Mikael Thelin.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

A N N ON S E R

Är du personlig assistent, ledsagare,
personal inom daglig verksamhet eller
lärare inom särskola?

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

»Vissa saker kan inte
räknas i minuter.
Personlig assistans
till exempel.«
Humana är ett tryggt val av personlig assistans.

www.humana.se
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Begäran om översyn
av reglerna om överförmyndare,
gode män och förvaltare

S

KL anser att det finns skäl att i
grunden reformera systemet med
överförmyndare, gode män och
förvaltare i föräldrabalken. SKL anser
därför att regeringen snarast bör tillsätta en utredning med uppdrag att
utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare
som på ett rättssäkert sätt svarar mot
dagens behov och förutsättningar. En
sådan översyn bör bl.a. avse:
Möjlighet att bestämma mandat
tider för överförmyndare/överförmyndarnämnd och möjlighet att ändra

organisationsformen under löpande
mandatperiod i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.  
Förutsättningarna för en professionalisering av uppdrag som god man
och förvaltare när det gäller de svåraste
eller mest komplexa uppdragen och för
att sådana uppdrag även ska kunna ges
till juridiska personer.
Inrättandet av ett landsomfattande
register över ställföreträdarskapen.
En central, statlig myndighet med
uppdrag att svara för tillsynsvägledning
för överförmyndarna på nationell nivå.

Erforderliga anpassningar i lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning så långt möjligt.
SKL anser också att det finns skäl att
se över lagen om god man för ensamkommande barn. Inriktningen på en
sådan översyn bör enligt SKL vara att
ensamkommande barn i stället för en
god man ska få en professionell företrädare utsedd.
www.skl.se

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.

E

n av flera angelägna frågor, som snarast behöver utredas,
är hur man kan skapa ett system så att alla kan få relevant utbildning, för sina uppdrag, även överförmyndare.
Är det en person som omfattas av LSS-lagstiftningen ska man
som god man kunna lagstiftningen. Det borde vara ett självklart krav. Som det är nu finns det utbildningar för gode män
och förvaltare, t ex inom Vuxenskolan, men det är upp till var
och en att gå en utbildning.
När det gäller förslaget om professionalisering anser Lillemor Holgersson att det finns skäl att vara lite försiktig.
– Jag tycker att frivilligheten är väldigt bra. Det är oslagbart
med anhöriga som god man, t ex när personen har begränsad
och/eller alternativ kommunikation. Kunskapen som anhöriga har är svår att ersätta. Förslaget om att man ska kunna
vara två på ett uppdrag, och exempelvis samarbeta med grannkommunerna välkomnar jag, säger Lillemor Holgersson.
Med professionalisering riskerar uppdragen att urholkas,
menar hon, och pekar på att det skulle kunna bli en slagsida
mot ekonomin.
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– Risken finns då att omsorgen och den personliga kontakten inte hinns med, i samma utsträckning som uppdragen
bygger på frivillighet.
Förslaget om att tillsätta ett landsomfattande register ser
Lillemor Holgersson däremot mycket positivt på:
– Det skulle ge lite mer ordning och reda. Det skulle bli
lättare att ha koll på vilka som har uppdrag, vilken typ av uppdrag det gäller, och kanske även i vilken utsträckning man har
utbildning för uppdragen.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

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

NY FORSKNINGSRAPPORT

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.

F

orskningsprojektet: Att få och
behålla LSS-insatser är nu avslutat
och jag kan presentera några
slutsatser från det. Förhoppningsvis
känner en del läsare igen sig och kan
ha användning av dem i sitt intresse
politiska arbete.
Tanken på ett forskningsprojekt
vaknade sedan företrädare för personer med omfattande funktionsnedsättningar hört av sig. Särskilt upprörda
var de personer där det var fråga om
att en insats, som LSS-personen haft i
många år, plötsligt inte förlängdes. Jag
fick höra yttranden från anhöriga om
vad handläggare sagt och som väckte
min undran. ”Tidigare var vi snällare.”
”Vår jurist har sagt att det inte är någon
skillnad på LSS värdegrund och SoLs
värdegrund.” ”Du kan ju alltid överklaga.”
Inför valet 2014 hade HSO i Uppsala
en paneldebatt. Där förklarade närvarande politiker med en mun: ”Det finns
inga riktlinjer”. Från HSOs sida var uppfattningen tydlig: Jo, det har ni, även
om de inte är nedskrivna. Det var start-

skottet för min undersökning av rättssäkerheten i ett antal beslutsunderlag,
som enskilda och företrädare lämnat
till mig i min egenskap av funktionshinderforskare och medlem i FUB. De hade
samtliga lett till avslag på ansökan om
LSS-insats. Vid läsningen hade jag känt
förvåning, frustration och en obestämd
obehagskänsla. Vad var det som gjorde
att jag inte fann beslutsunderlagen förenliga med LSS-tanken? Jag har anlagt
ett så kallat förvaltningsetiskt perspektiv vid besvarandet: En rättssäker myndighetsutövning bygger på LSS värdegrund (den materiella rättssäkerheten)
förutom sedvanliga formella rättssäkerhetsprinciper.  
Nu har jag svaret på min fråga. Det
är visserligen bara fråga om nio ärenden, men mina samtal med FUB:are och
andra berörda har övertygat mig om att
det inte är fråga om enstaka missöden.

Värdegrunden i LSS tillämpas
inte
Min övergripande slutsats är att under
sökningens LSS-ärenden handläggs
som om de vore SoL-ärenden. Därmed
menas inte att handläggaren uttryckligen stödjer sig på lagtext och värdegrund för SoL. Däremot kan strategierna karakteriseras som uttryck för
SoL-tänk, eftersom de viktigaste komponenterna i värdegrunden för pluslagen LSS inte tillämpas. Det visar sig att
handläggaren fungerar som grindvakt
genom olika begränsande handläggningsstrategier så att uttryckta behov
inte ger rätt till LSS-insats. Ett genomgående problem är att värdet goda levnadsvillkor inte uppfattas som ett krav
på insatsen utan som en förutsättning
för LSS-insats.
Det förhållandet att LSS är en pluslag
till SoL innebär en maktförskjutning
till den enskildes förmån. Tolknings-

utrymmet, den så kallade skönsmässigheten, i handläggarens myndighetsutövning begränsas därmed i flera
avseenden, främst genom den enskildes lagstadgade inflytande och den
höga ambitionsnivån på stödet – goda
levnadsvillkor. Pluslagstanken ger
en stark medborgarfokus, på individ
intressen och önskemål, med vidsträckt
räckvidd för stödet i syfte att ge möjlighet att leva som andra med delaktighet
i samhällslivet. Ett högkvalitativt stöd
kan ge förutsättning för självständighet. De politiska intentionerna visar
vad innehållet i de olika insatserna kan
vara utifrån den enskildes behov och
önskemål. Om handläggningen utgår
från värdegrunden, kan LSS tillämpas
som den hyperindividualistiska möjlighetslag den är avsedd att vara.

Inga spår av inflytande
Värdet inflytande i 6 § LSS saknas i
samtliga beslutsunderlag. Det är här
som LSS pluslagstanke tydligast framträder: den avsedda maktförskjutningen genom det starka påverkansordet inflytande. Inte nog med att denna
paragraf över huvud taget inte nämns i
beslutsunderlagen. Det syns inga spår i
beslutsunderlagen över huvud taget på
ett inflytande. Möjligheten att underlåta att ge den enskilde inflytande över
bedömningen är mer förenlig med SoL.
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). Undersökningens handläggare verkar inte se goda
levnadsvillkor som ett individupplevt
krav på insatsen, när de motiverar
avslaget med att givet stöd tillförsäkrar den enskilde goda levnadsvillkor.
Utifrån Socialstyrelsens handbok om
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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kvalitetsindikatorer (2014) kan kvalitetsbegreppet goda levnadsvillkor ses
som ett förväntat resultat av en sökt
LSS-insats (jag hoppas att sökt insats
ger mig goda levnadsvillkor i framtiden, dvs är ändamålsenlig) eller resultatet av faktiskt given LSS-insats (mina
behov är tillgodosedda idag på ett ändamålsenligt sätt) utifrån den enskildes
uppfattning. Det är bara den enskilde
som kan uttala sig om sina behov. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för den enskildes möjligheter
att uppleva ett högkvalitativt stöd som
ger goda levnadsvillkor. Tanken på goda
levnadsvillkor ska alltid finnas med vid
behovsbedömning av sökt LSS-stöd. Det
gör den inte.
Socialstyrelsen har kommit med en
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
delaktighet på flera olika livsområden.

Krävs nationella initiativ?
Resultaten väcker många frågor om hur
LSS pluslagstanke ska kunna upprätthållas. Krävs nationella initiativ för att
säkra pluslagstanken? Exempelvis att
ge Socialstyrelsen uppdrag att skriva föreskrifter om detta?
I samtliga ärenden finns motsättningar om hur LSS värdegrund faktiskt förverkligas på olika livsområden
som är aktuella i dagens stödsituation
samt om hur LSS värdegrund förväntas
bli förverkligad i framtiden.  Uttryckta
behov ger inte rätt till sökt LSS-insats.
De ”försvinner” och rätten till goda levnadsvillkor för framtiden prövas inte.
Min inställning är att myndighetsutövning ska vara rätt från början. Det är

”Tanken på goda
levnadsvillkor ska
alltid finnas med vid
behovsbedömning
av sökt LSS-stöd.
Det gör den inte.”
ändå handläggaren som förväntas vara
expert på syftet med LSS och behovsbedömning. Det förvaltningspolitiska
verktyget kommunicering ger handläggaren makt eftersom det är fråga om
en ensidig kommunikation. Kan det
utnyttjas för verklig kommunikation?
Finns utrymme för möjlighet till diskussion, samråd, ”förhandling”   – vad
man nu vill kalla det för – i syfte att
komma fram till ett rättssäkert beslut
från början? Eller har kommunen ett
intresse av att motsättningarna går till
domstol?
Motsättningarna gäller dels omfattningen av behoven (exempelvis hur ofta
ett behov faktiskt tillgodoses genom en
viss stödaktivitet eller behovens omfattning i framtiden) och karaktär på de
behov som redan är tillgodosedda eller
som föranleder ansökan (exempelvis
sociala relationer, delaktighet inom
aktuella livsområden).
De fyra första strategierna förminskar
den enskildes uttryckta behov med motiveringen att de redan är tillgodosedda.
Jag särskiljer stödgivarna, eftersom det
ger en uppfattning om var ansvaret för
att tillgodose behov ligger: hos verksamheten eller utanför. Vad ryms egentligen 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
någon ytterligare LSS-insats?

Beslutsunderlag för kontaktperson
och ledsagarservice efter tidigare gynnande beslut visar att den enskildes
uttryckta behov ”försvinner”. Behoven
anses redan tillgodosedda. Den förvaltningspolitiska principen om gynnande besluts negativa beslutskraft blir
därmed inte aktuell. På vanlig svenska
innebär principen att om behov av sökt
LSS-insats fortfarande består ska den
enskilde också fortsätta att ha insatsen.
Vad kan enskilda, deras företrädare
och intresseorganisationer göra så att
uttryckta, bestående behov inte ”försvinner” genom olika förminskande
handläggningsstrategier? Räcker det
att försöka påverka de kommunala
politikerna? Eller måste frågan upp på
nationell nivå?

Rättsosäkerhet och rättsförlust
De tre övriga handläggningsstrategierna förändrar karaktären på den enskildes uttryckta behov så att rätt till
sökt insats inte föreligger: 1. En begränsande tolkning av de politiska intentionerna; 2. Hänvisning till rättspraxis;
3. Hänvisning till att behoven kan tillgodoses på annat sätt. Behoven förnekas således inte men de förändras och
”försvinner” så att rätten till LSS-insats
inte föreligger. Det krävs stor kunskap
om LSS värdegrund och rättens funktion för att kunna genomskåda de olika
handläggningsstrategierna, kanske särskilt de som förändrar karaktären på
behoven.
Konsekvenserna för undersökningens LSS-personer är rättsosäkerhet och
rättsförluster när politiska intentioner
inte förverkligas. Den enskildes egenmakt och kontroll över sin livssituation
stärks inte genom LSS-ansökan.
TEXT: BARBRO LEWIN,
FUNKTIONSHINDERFORSKARE VID CENTRUM FÖR
FORSKNING OM FUNKTIONSHINDER, UPPSALA
UNIVERSITET
FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel?
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.
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Genom att svara på webbenkäter med ett fåtal
frågor vid varje tillfälle, kan alla som är med i
medlemspanelen bidra till FUB:s intressepolitiska
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 medlemspanelen?
Skicka din mejladress till lss@fub.se så
ser vi till att du kommer med och får tillgång till enkäterna. Det går naturligtvis
bra att gå ur panelen när som helst.

AN N ON S

Förmånliga försäkringar
- för dig som medlem

Upp ti
ll

Juristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden
ingår i hemförsäkringen.
Har du en permobil?

20%
rabatt

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

010-490 09 91

www.unikforsakring.se
info@unikforsakring.se
Anslutna
organisationer:
PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

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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FUB välkomnar särskild utredning kring
assistansersättningens utveckllng

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.

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

–R

egeringen har redan vidtagit
ett antal åtgärder mot fusk och
brottslighet inom välfärdssystemen och assistentersättningen. Men
vi måste få en bättre förståelse för hur

privatiseringar, vinstnivåer och marknadskrafter kan bidra till ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér.
– Vi i FUB anser att frågor om brottslighet inte hör hemma i den pågående
LSS-utredningen. Därför välkomnar
FUB att det tillsätts en expert för att
se på brottslighet och andra eventuella problem med assistansmarknaden,
säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson.
– Vi hoppas att utredningen resulterar i ett trovärdigt underlag vad gäller
förekomsten av brottslighet inom assistansersättningen, något som saknas i

nuläget. Även om det vore lämpligt om
rätt departement gjorde utredningen
om brottslighet, alltså justitiedepartementet, säger Thomas Jansson.
Barn-, äldre- och jämställdhets
minister Åsa Regnér och Stig Svensson
ser över assistansersättningens utveckling och framväxten av marknaden för
anordnare av personlig assistans.
www.regeringen.se/artiklar/2017/04/
utredare-ser-over-assistansmarknadens-utveckling/
www.fub.se
FOTO: JOANNA ABRAHAMSSON/
REGERINGSKANSLIET

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:
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.

Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – 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
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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 ideografiska.
Pictogram utvecklas av specialister vid Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete
med pedagoger och logopeder med erfarenhet av alternativ kommunikation.
Idéskriften kan du hitta på:
www.pictogram.se

Bildsamt – med bilder som stöd
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 & Aspergerföreningen distrikt Göteborg, IfA Intressegruppen
för assistansberättigade, Gymnasiesärskolan i
Alingsås och Barnahus Stockholm.
Män och kvinnor med funktionsnedsättning löper 2-3 gånger så stor risk att utsättas
för våld än personer utan funktionsnedsättning. Personer som har kommunikativa och
kognitiva svårigheter är extra utsatta. Projekt
Bildsamts syfte är att göra det möjligt för
personer med kommunikativa och kognitiva

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 materialet 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 välkommen att kontakta projektledare Amanda
Nyberg (amanda.nyberg@vgregion.se).
www.bildsamt.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”.

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.

F

örbundsstyrelsens ordförande Lillemor
Holgersson och jag spikade upp montern 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 Göteborg tillsammans med RBU och Unga Rörelsehindrade.
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 väldigt kunniga personer som kunde svara på
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de flesta svåra frågor. Bland annat fanns ideellt arbetande medlemmar från FUB Västra
Götaland och Göteborg i montern däribland
styrelsemedlemmar med olika specialistkunskaper inom skola, boende, rättsombud och
kanslipersonal.
Det var tre intensiva dagar fyllda med nätverkande 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 Göteborg, den finns kvar ända till 12 maj på svenska
mässan. Vi träffade också en hel del FUBmedlemmar som vi pratade med och några
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Christina Simonsson FUB Göteborg.

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 andra föreningar och vi hoppas på fortsatt gott
samarbete.
TEXT: ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG
FOTO: GERT HOLMÉR FUB VÄSTRA GÖTALAND OCH
ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

Angela Karlsson FUB Göteborg fick en trevlig pratstund med Riksföreningen Grunden.

Fest på FUB-årsmötet
i Kungsbacka
Det var glädje, fest och allvar på FUBs årsmöte i
Kungsbacka den 9 mars på restaurang Matverket
i Kungsbacka.
Nämndens ordförande Kristina Karlsson informerade 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 målgruppen 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

Elaine Johansson, ordförande FUB
Västra Götaland.
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LSS-manifestation i Göteborg - Rädda LSS! Bevara assistansen!

M

anifestationen hölls på Gustaf
Adolfs torg i Göteborg, lördag
den 8 april, dagen efter terrordådet i Stockholm. Därför startades
manifestationen med en stilla stund.
Över 200 personer hade tagit sig till
torget från hela landet för att visa sitt

engagemang för LSS och assistansfrågan. Bland talarna fanns Bengt Westerberg, tidigare minister och ”pappa till
LSS-reformen”. Han talade om att regeringen har tillsatt en utredning som har
fått tydliga instruktioner att skära ner
på assistansersättningen. Andra talare

var, Maria Persdotter, förbundsordförande RBU.
Åsa Granbom styrelseledamot FUB
Göteborg talade också på manifestationen. Åsa Granbom tog upp FUBs tidigare kampanj ”Det är bara att ansöka”
och Facebook-gruppen ”tack-vare-assistansen” för att belysa allas lika rätt.
Föräldern Annelie Lindholm, som
blivit av med assistanstimmarna för
sitt barn,   jämförde i sitt tal föräldrar
med extremsportare, men med den
skillnaden att de inte får återhämtning
mellan sina idrottsutövningar. Hon
pekade på att assistansen just bidrar
till möjligheten att som förälder få
den avgörande återhämtningen, för att
orka.
En stund in i manifestationen släpptes 100 röda ballonger fria med texten
”Bevara Assistansen! Rädda LSS!” som
en symbol för vad den frihet assistans
innebär. Det var en mäktig syn.
Vi hoppas dagens manifestation i
Göteborg har påverkat makthavare och
beslutsfattare att lyssna på de människor som berörs.
Du kan läsa mer om manifestationen på facebook-hemsidan: @FUBgbg.  
TEXT OCH FOTO: ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

Häng med på årets roligaste träningsvecka i Portugal!
Mer info och bokning
http://springtime.se/resor/training-campportugal-2/temaveckor/23-30-s ep-2017glada-hudik-teatern/
www.gladahudikteatern.se

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 amfiteatern i Castro Marim.
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NÄR: 23 – 30 september 2017
MÅLGRUPP: Du som har en utvecklingsstördning med rätt till daglig verksamhet enligt LSS och som har ett stort intresse för eller i
någon form ägnar dig åt teater, dans och/eller
sång.
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Färgglad familjesöndag hos FUB Göteborg

D

en 26 februari ordnade FUB
Göteborg en träff för föreningens barnfamiljer. På programmet stod bild och form, fallskärmslek
och fika.
Gästerna fick börja med att måla sitt
eget örngott. Vissa barn var lite fundersamma, men målade sen glatt med
penslar och fingrar. Även flera vuxna
målade och kreativa skapelser växte
fram.   När örngotten var klara fick de
ligga på tork, och barnen kunde leka i
Ro-liga rummet, spela spel och pussla.
Familjesöndagarna är i form av knyt-

kalas och gästerna hade med allt från
mackor, småkakor av olika slag och
frukt. Kaffe och saft att dricka bjöd FUB
på.
Efter fikapausen var det dags för nya
målningar. På två bord fanns vita papper upptejpade, och alla fick varsin
vit krita att rita mönster på papperen
med. Under tiden spelades musik, och
när musiken stoppade bytte alla bord
under stor munterhet. Sen målade alla
med röd och grön färg över papperen,
och de vita mönstren kom fram under
färgerna.

När målningarna var klara, kom den
färgglada fallskärmen fram. Barn och
vuxna tog varsitt handtag och deltog
livfullt i leken. Att försöka få en boll
att stanna kvar i fallskärmen var svårt
men väldigt roligt. Att springa under
skärmen var också skoj, särskilt när två
personer skulle byta plats under springturen. Då gällde det att inte krocka
eller på fallskärmen över sig. Detta blev
en bra avslutning på en rolig och färgglad eftermiddag.
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

Modevisning med FUB Örebro
Lördag den 18 mars hade FUB Örebro sin andra 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 mannekänger Ulrika Svärd, Jonas Wiklund, Frida
Grundel, Fredrik Askroth, Eva Jakobsson och
Fredrik Lindohf beredda att göra entré på catwalken i Olaus Petri församlingshem.
TEXT: MARGARETA WIKLUND, FUB ÖREBRO
FOTO: HÅKAN ERIKSSON, FUB ÖREBRO
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Musikcafé med quiz i Strängnäs

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 medlemmar säger Anne-Marie Kunkel, ordförande i
föreningen, och det här har blivit lyckat och
omtyckt, fortsätter hon.

300 FUB:are
dansade loss i
Brunnsparken
Örebro

I mars höll Kent Lidén, medlem i välkända
Larz Kristerz orkester, i quizen.
Ett 40-tal medlemmar och personal på boenden bjöds på ”gofika” och sjöng med och
tävlade av hjärtans lust.
TEXT OCH BILDER: MAGNUS EDVINSSON

FUB informerade handläggare i Örebro om LSS

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

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

Den 1 april var det länsdans i Brunnsparken
i Örebro. Över 300 personer från hela länet
dansade, spelade och diggade Drifters framträdande. 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 dansen. 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...

TEXT OCH FOTO: MARGARETA WIKLUND, FUB

FOTO: MARGARETA WIKLUND, FUB ÖREBRO

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 oundvikligen 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 Föreningarns 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. Dessutom tillgång till arbetsplats i samma utrymme
som skåpen. Totalt fyra arbetsplatser för de
föreningar som har mikrokontor. Vi kan även
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Conny Bergqvist, FUB och Margareta
Wiklund, FUB Örebro.

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

Uppskattad bussresa till Ullared med FUB Kristianstad
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.

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

A N N ON S

Kan en lott skapa ett
inkluderande samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.
Det är därför PostkodLotteriet finns. 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 finns 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!

#postkodeffekten
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.

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

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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G

enom att avskaffa ordet särskola,
öka antalet specialpedagoger och
öka lärarnas kunskaper kring
funktionsnedsättningar hoppas Socialdemokraterna   få en än mer likvärdig
skola.
Den socialdemokratiska partistyrelsen anser att det finns skäl att se över
särskolan i stort, vilket i sin tur var en
bidragande faktor till att en motion
från Örnsköldsviks arbetarkommun,
om att att ta bort ordet sär i skolformen
särskolan, bifölls av kongressen i april.
Motionen handlade om att att ta
bort samlingsnamnet särskola och att
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och
särvux ska gå under samma benämning
som gäller övriga elever. I ett utlåtande
från partistyrelsens hänvisas till Skolverkets rapport: ”Gymnasiesärskolan
Uppföljning och analys av 2013 års
reform”, att det kan vara så att elever
med en lindrig utvecklingsstörning väljer bort gymnasiesärskolan för att den
är stigmatiserande.

Målet att gå stärkta ur skolan
Det är en stressig dag i Riksdagen för
Lena Hallengren. Hon har redan hunnit med flera möten, när Unik får en
pratstund med henne och Caroline
Helmersson Olsson, ledamot i utbildningsutskottet, om att regeringen vill
stärka möjligheten för alla elever att få
utbildning på hög nivå.
– Elever i särskolan har, som alla
andra elever, rätt till en likvärdig skola
och att få utbildning utifrån sina specifika förutsättningar, till exempel med
egna skolplaner. Därför behövs fortsatta satsningar för att öka den specialpedagogiska kompetensen inom skolan, konstaterar Lena Hallengren.
Hon betonar likvärdigheten och att
skolan ytterst syftar till att förbereda
eleverna för vuxenlivet.
– Det handlar om att kunna ge kunskaper utifrån varje elevs enskilda förutsättningar. 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 särskolan detta. Kvaliteten på skolor skiljer sig åt i landet, konstaterar hon och
fortsätter:
– Framförallt vill vi komma bort från
ordet sär, som vi tror, många gånger,

kan stigmatisera eleverna, istället för
att verka inkluderande. Vi ska inte ha
en skolform som står på sidan. Här vill
vi i ännu högre utsträckning jobba för
likvärdighet.
Caroline Helmersson Olsson pekar
på att detta är en fråga som förenar
flera partier.
– Vi har ett långtgående block
överskridande samarbete kring frågor
som gäller särskolan på alla nivåer;
grundsärskolan,
gymnasiesärskolan
och särvux.
Hon lyfter fram den pågående SOUutredningen (En väl anpassad vuxenutbildning, Dir. 2017:21 (pdf 178 kB),
som särskilda utredaren Roger Mörtvik
leder, som delvis berör dessa frågor.
Han har bland annat fått direktiv att
se över behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller komvux och
särvux. Utredaren ska bland annat se
över om särvux bör upphöra som egen
skolform och, om det bedöms lämpligt, föreslå hur särvux kan bli en del av
komvux.

Likvärdigt skolsystem
– Självklart är det förändringar som
måste gå stegvis och utredas noga.
Men ambitionen är ändå tydlig, att vi
vill hitta ett än mer likvärdigt skolsystem än det vi har idag, säger Caroline
Helmersson Olsson.
Lena Hallengren påpekar i sin tur att
förändringsarbetet måste vara noga förankrat i verkligheten:
– Vi måste lyssna noga på forskningen och hitta goda exempel som
kan visa vägen till ett livslångt lärande.
Dessutom måste skolan få arbetsro. Vi
är väl medvetna om att det har varit
många stora förändringar inom skolan, de senaste åren och utmaningen
med en ökande lärarbrist. Här måste
vi generellt verka för att stärka läraryrket och intresset för lärarutbildningen.
Hon betonar vidareutbildningen inom
exempelvis specialpedagogik, och lyfter
fram partikongressens förslag om att
öka antalet specialpedagoger i skolan,
samt att ge lärare och fritidspersonal
bättre kunskaper kring funktionsnedsättningar.
Och Caroline Hermansson Olsson
hoppas även att tillgången på utbildningar efter gymnasiesärskolan ska öka.

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

Samarbete med näringslivet
– Lika viktigt som det är att övergången
från grundskola till gymnasiesärskola
fungerar bra, är det att det finns tillgång till fortsatta studier efter gymnasiesärskolan. Idag finns olika utbildningar i projektform. Jag önskar att det
kunde öppna sig flera andra vägar till
fortsatt utbildning, efter det som idag
är gymnasiesärskolan, än bara särvux
och vissa utbildningar på folkhögskolor. Framförallt skulle det vara bra med
fler yrkesförberedande utbildningar,
eller utbildningar i tätt samarbete
med näringslivet, konstaterar Caroline
Helmersson Olsson entusiastiskt, när
Lena Hallengren får ännu ett sms om
att nästa besökare är på ingång.
–Vi vill se en tidsenlig skola, där passar ordet sär in dåligt. Skolan ska inte
särskilja eleverna utan jobba inkluderande och ge varje enskild elev optimala förutsättningar. Det är vad vi tänker fortsätta att sträva efter, gärna i täta
blocköverskridande samarbeten, för att
skynda på utvecklingen för en skola för
alla, säger hon, får medhåll av Caroline
Helmersson Olsson, och skyndar vidare
i riksdagens korridorer.    
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

I nästa nummer av Unik kommer det en kommentar från FUBs arbetsgrupp för skolfrågor.
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Hallå!
Jessica Steje,
Svenska Downföreningen!
Rocka Sockorna-kampanjen startade 2013
och växer sig starkare för varje år. Vad betyder kampanjen för personer med utvecklingsstörning?
Kampanjen öppnar upp för att kunna
ta plats och synas och visa att man
är bra som man är och kan känna sig
stolt över det. Att rocka sockorna kan
leda till nyfikna samtal och fördjupad
kunskap.
Bland annat H&M stöttade er kampanj.
Vad betyder det att stora företag ger sitt
stöd?
Det hjälper till att sprida budskapet
till en större allmänhet och det är förstås toppen!

Du har själv en dotter, Linnea, med Downs
syndrom. Hur firar ni Rocka-sockorna
dagen?
I år firade vi med att uppvakta utbildningsministern Gustav Fridolin. Linnea
lärde honom rocka sockorna-sången
med tecken (TAKK).
Annars rockar vi sockorna mest
varje dag, vi tycker det är både roligt
och fint med olika strumpor med
mycket mönster och olika färger.
Vad är den viktigaste frågan för er på
Svenska Downföreningen just nu?
Rätten till språk och AKK.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Jessica Steje med dottern Linnea.
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Personlig utveckling, yrkesstolthet och arbetskamrater
Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på kontor eller
i trädgård, praktik och arbetsträning i till exempel äldreomsorg – välkommen till Nytidas dagliga verksamheter.
Nytida har dagliga verksamheter i hela Sverige. Här får du vårt expertstöd 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.

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

C

hristina Renlund, som har en
lång yrkesbana bakom sig som
psykolog och psykoterapeut inom
barn- och ungdomshabiliteringen, är
redaktör för den nyutkomna antologin Du får väl säga som det är (Vulkan,
2017). Boken innehåller 24 korta berättelser av anhöriga och närstående till
barn och vuxna med funktionsnedsättning. Boken är ovanlig såtillvida att den

innehåller andra röster än de gängse.
Här kommer såväl föräldrar och syskon
till tals, men även far- och morföräldrar, fastrar och morbröder, en systerdotter, en gudmor och nära vänner.
Bokens såväl styrka som svaghet är
att den innehåller så skilda perspektiv.
Det positiva är att det blir så uppenbart
att det finns gemensamma nämnare
för familjer där en person har en funktionsnedsättning, nämligen att det går
att leva ett gott liv trots allt. Men också
att det finns en ständigt närvarande oro
för framtiden hos de anhöriga, för hur
det ska bli när barnet blir äldre, om föräldrarna ska orka etc. Bokens svaghet,
som jag ser det, är att målgruppen blir
otydligare, när anhöriga till personer
med så många olika typer av funktionsnedsättningar finns med.
I förordet skriver Christina Renlund
att ”(d)et begränsade formatet gör att
berättelserna träder fram i koncentrat”. När det gäller några av berättelserna stämmer detta. Författarna
lyckas då direkt fånga läsaren och förmedla viktiga insikter.   Så skriver till
exempel morfadern Per Feltzin om dubbel sorg om barnbarnet med flerfunktionsnedsättning skulle gå bort; sorg
över det älskade barnbarnet men även
att sörja förlusten med den egna dottern. Pernilla Glaser riktar sig direkt

till den läkare som gav beskedet att den
nyfödde sonen hade Downs syndrom.
Hon tackar honom för att han hjälpte
henne och hennes man att ”acceptera
förutsättningarna och vara i det friska”
och därigenom underlättade för dem
att ”komma snabbt till skrattet.”
Men det begränsade formatet innebär också att vissa berättelser inte hinner fördjupas. I ett par texter upplever jag dessutom att skribenterna står
alltför långt ifrån personen med funktionsnedsättning, för att det berättade
ska kännas intressant och trovärdig. I
ett fall har författaren inte ens träffat
personen med funktionsnedsättning
eftersom det var en äldre bror, som
hade dött innan författaren föddes.
Den tänkta målgruppen är anhöriga, men även professionella som med
hjälp av berättelserna förväntas kunna
öppna upp för samtal i familjer. När jag
lägger ifrån mig boken, tänker jag att
den kan fungera som ögonöppnare för
anhöriga, vänner, grannar och arbetskamrater till familjer som har ett barn
med funktionsnedsättning. Som anhörig och närstående kan man vara ett
ovärderligt stöd. För det är ju så att de
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!
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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 rättigheter 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 stegen 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

Zarah Melander är ny ombudsman på FUB

I

mitten av april började Zarah Melander som ombudsman på FUB. Hon
ska arbeta med intressepolitisk
påverkan mot skolfrågor på 50 procent,
resterande tid ska Zarah Melander samordna FUBs olika projekt, bland annat
handlägga Arvsfondsprojekt.  
– Det känns jätteroligt och meningsfullt att få börja arbeta på FUB. Jag är
väldigt engagerad i olika samhällsfrågor, och frågor som rör personer med
funktionsnedsättning ligger mig varmt
om hjärtat. Då jag är lärare i botten,
men även har jobbat inom olika LSSverksamheter, har jag haft möjlighet
att jobbat praktiskt med frågor som
rör personer med utvecklingsstörning.
Det är en erfarenhet som känns bra

att ha med i bagaget som ombudsman
på FUB. Jag vet att det här är en grupp
som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet. Det är något jag brinner för att
förändra, säger Zarah Melander, som
nu ser fram mot att kunna jobba med
påverkansarbete inom FUB.

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.

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.
I slutet av förra året beslutade barn-, äldreoch jämställdhetsminister Åsa Regnér att ge
Socialstyrelsen i uppdrag att se över regelverket 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 delaktighet och inflytande över funktionshinderspolitiken för våra respektive medlemsgrupper. Detta åtagande formuleras också i FN:s
konvention om rättigheter för personer med
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funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen (artikel 4:3).
I direktiven för översynen flaggar man
för ökad statlig styrning över bidraget och säger bland annat att ett alternativ kan vara bidrag i form av projektstöd.
Vi menar att denna styrning går stick i stäv
med såväl nationella som internationella mål
att involvera personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande på alla nivåer. En succesiv urholkning av den nationella nivåns förutsättningar i form av ett sänkt bidrag minskar
de facto brukarinflytandet. Det är en oacceptabel demokratiförlust.

I vårt uttalande kräver vi därför att:

• Direktiven skrivs om med det tydliga syftet
att säkerställa delaktighet och inflytande
i funktionshinderpolitiken för våra medlemsgrupper
• Bidraget säkras via inflationsuppräkning
och kompensation för nya tillkommande
organisationer
• Eventuellt nya regler värnar om organisationernas frihet att utforma sin verksamhet utan projekttvång, utan ökad statlig
styrning och sänkt trygghet för medlemsförbunden
• Folkrörelsetanken med demokratiskt uppbyggda medlemsorganisationer värnas
www.hso.se

PRESSTOPP

Regeringen tillsätter utredning om ”flexjobb”
för förbättrade möjligheter till arbete för personer
med funktionsnedsättning
Många personer med nedsatt arbetsförmåga
till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom
har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är högre än i befolkningen
totalt. Både andelen sysselsatta och deltagandet 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 förbättra 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 arbetsgivare som har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar
för en arbetstagare vars arbetsförmåga har
försämrats under pågående anställning.
Utredaren ska bland annat:

kartlägga och analysera målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt
för de unga, kartlägga och analysera hur incitamentsstrukturerna och andra insatser

för att ta eller behålla ett arbete fungerar för
målgruppen, kartlägga hur jämförbara insatser till arbete för målgruppen ser ut i ett antal jämförbara länder, exempelvis de danska
”fleksjoben”. vid behov överväga och föreslå
förändringar som behövs för att förbättra möjligheterna 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

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.
Syftet med projektet är att besvara frågorna:
Finns det skillnader i internetanvändning mellan befolkningen i stort och de delar av befolkningen som har sådana funktionsnedsättningar 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 diagnos eller funktionsnedsättning?

– Under maj–juni 2017 kommer vi att genomföra 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

A N N ON S

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

hjälp fler sjuka barn att få en stor dag !

ge en gåva på bg 900-5133

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!
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www.minstoradag.org

