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Utställning och musik på Lerins museum
Nya
vänner

Konferens om att åldras
Läs en bok
Mina vänner • Inre Ringen har ordet • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B

Lars Lerin tillsammans med
en av de många besökarna på
utställningen.
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Här får alla vara UNIKA!
Gömslen, så heter en ny utställning
på konsthallen Sandgrund i Karlstad.
När utställningen invigdes
kom väldigt många människor
för att titta på de olika konstverken.

Många kom också för att höra
bandet Unigue Proude spela.
Det är den dagliga verksamheten
Franstorps verkstäder
som blivit inbjudna av Lars och Junior Lerin

På utställningen sålde deltagare på Franstorps verkstäder fina saker de gjort
av plastpärlor. Bland annat korthållare.

att ställa ut på konsthallen i Karlstad.
De har jobbat länge med olika konstverk
på temat gömställen.
Tittskåp och kojor
På utställningen fanns tittskåp
med gömda fack,
en koja av trä, med en kamera,
som det gick att gå in i.
Där kunde man berätta om man gömt sig
någon gång.
Andra konstnärer hade gjort olika saker
med pärlor och av papper och tryckt
olika motiv på tyg.
Stolta konstnärer
Det var en spännande utställning
med många stolta konstnärer.

Kenneth Torstensson, handledare, Franstorps verkstäder, tittar ut ur kojan.
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Lars Lerin med två av sina lärlingar och numera vänner: Malin Johanesson och Janni Littorin

Bandet Unigue Proude spelade på invigningen. Här syns: Jan Forsgren (stödassistent), Janni Littorin, Jessica Eneroth, Jan Larsson (stödassistent) och
Per Holmberg.
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På utställningen fanns det många olika skåp som besökarna kunde titta in i.

Lennart Björk, FUB och Kenneth Torstensson, Franstorps verkstäder.

Lars och Junior Lerin som äger konsthallen

Det bästa med utställningen

var på plats. Båda berömde alla duktiga

och Lars Lerins konsthall

konstnärer.

är att här får alla vara olika och helt unika!

Lennart Björk från FUB i Karlstad

Utställningen pågår fram till 26 maj i år.

pratade på invigningen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Alla har rätt att kalla sig konstnär
– Att så många olika personer får ställa ut
på Lars Lerins konsthall är jättebra.
Här har alla människor lika värde
och samma rätt att kalla sig konstnär.
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Många kom till FUBs
konferens Åldern har sin rätt
Lördagen den 14 april ordnade
FUB en konferens i Stockholm.
Den handlade om åldrande.
Konferens var för deltagare med utvecklingsstörning.
60 personer var med på konferensen.

Styrgrupp: Judith Timoney, Lars Sonde, Boel Karlin, Kia Mundebo och
Gunilla Nordberg. Även Wilhelmina Hoffman finns med i styrgruppen
men är inte med på bilden.

Barbro Johansson och Per-Åke Berglund.

Konferensen började med frukost och mingel.

Därefter fick några experter

Kent Sidvall och Hans Lundquist från Medis 5,

svara på frågor från deltagarna.

inledde med sång, musik och läsning av dikter.

Experterna var Maria Holje, som är sjuksköterska,

Conny Bergqvist hälsade sedan alla välkomna.

Mats Eriksson från Medis 5

Conny berättade också om sina

och Cecilia Olsson som är föreläsare

erfarenheter av att bli äldre.

och handledare.

Sedan pratade deltagarna i små grupper
om att bli äldre.

Kia Mundebo, ombudsman FUB.

Kurser om åldrande i höst

Det kom fram både roliga och tråkiga saker.

Kia Mundebo berättade att FUB

Ny webbutbildning

Mejla till Kia om ni vill boka! Kia.mundebo@fub.se

Barbro Phil hälsade alla välkomna

Jane Pettersson avslutade dagen

tillbaka efter lunchen.

och tackade alla som varit med på konferensen.

kommer att ge kurser om åldrande i höst.

Efter lunchen berättade Janne Pettersson
om sina erfarenheter av att åldras.

Alla deltagare fick boken ”Åldern har sin rätt”

Boel Karlin från Svenskt Demenscentrum

och sex häften på lättläst svenska om åldrande.

visade några avsnitt ur en ny webbutbildningen

Länk till den nya webbutbildningen finns på

som är till för personer med utvecklingsstörning.

www.fub.se

Det är Svenskt Demenscentrum

TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

och Riksförbundet FUB som har tagit fram
webbutbildningen.
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#jagskarösta
I år är det valår. Den 9 september ska vi välja hur Sverige
ska styras. Alla ska ha möjlighet att använda sin rösträtt och
delta i valet. För många är det svårt att välja ett parti att
rösta på.
För många handlar det också om att inte veta hur det går
till att rösta. Det vill Inre Ringen Stockholm ändra på. Så de
har bildat en valgrupp och startat en kampanj som heter
#jagskarösta. Kampanjen går ut på att så många som möjligt
ska gå och rösta.
Under tiden fram till valet kommer valgruppen att besöka
boenden och dagliga verksamheter i Stockholm och berätta
hur det går till att rösta. De berättar också var det finns bra
information om de olika partierna.
Alla som vill kan komma och jobba med valgruppen. Och
alla som vill kan beställa ett besök på sitt boende eller
dagliga verksamhet.
Mejla till jagskarosta@fubstockholm.se om du vill veta mer,
boka in ett besök eller vara med i arbetet i valgruppen.
Du kan också hitta mer info på #jagskarösta på Facebook
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
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Hej! Jag heter Markus och söker ett förhållande
med en kille mellan 20 och 31 år i Luleå i Norrbottens län. Jag gillar tv spelet mario-kart. Och jag gillar
mysiga hemmakvällar och olika filmer och att vara
ensam hemma, med mera. Skriv eller mejla till mig
markus_123(at)live.se eller skriv gärna ditt mobil nummer i svaret (jag gillar att prata i mobilen).
Skriv till Markus 192

Hej, jag är kvinna på 43 år. Rar, glad, snäll, hundkär. Söker kille 42/48 år, som är omtänksam, kramgo,
gillar hundar, matlagning, mysiga hemmakvällar med
mera. Du ska helst ha bil och körkort. Du ska bo i
Västerort (Stockholm). Bor i lägenhet på gruppboende.
Mina intressen är: bilar, hundar, resa, matlagning, baka,
shopping, pyssla, promenader med mera.
Skriv till Linda 268

Hej! Jag heter Sara och jag är 21 år. Mina intressen är att spela tv-spel och spela Sims, pyssla, umgås,
dansa, lyssna på musik, handarbete, promenera med
mina hundar, laga mat och baka, fika och shoppa.
Skriv till Sara 183

Tjej sökes! Jag heter Fredrik och fyller 44 i år. Jag söker
dig tjej som är mellan 35 och 45 för fast förhållande
eller brevväxling via brev eller mejl. Mina intressen är:
Handla kläder, musik, bio, dator, film och resor. Jag bor
i Borås.
Skriv till Fredrik 251

Hej, jag heter Paul är 39, snart 40. Jag söker en
tjej som ska bo mellan Kinna och Skene. Jag är singel.
Bor i Örby. Bowling, hundar och katter är mina intressen. Puss och kram. Skicka gärna en bild.
Skriv till Paul 015

Hej Ja heter Per-Gösta. Ja är en romantisk charmör. Söker efter kärleken. Jag är ensamstående och
sport intresserad fotograf. Jag gillar att åka ut och resa
och myskvällar. Jag vill träffa någon. Promenera ute ut
och fika äta ute. Bor i Jönköping. Jag är glad, trevlig och
positiv. Bor själv i egen lägenhet och umgås med mina
bästa vänner. Dom är bra för mej.
Skriv till Per-Gösta 265

Hej, Jag heter Agneta. Jag är 68 år och bor på ett
gruppboende i Kristianstad, i Skåne. Jag söker en snäll
och trevlig man. Det är bra om du bor i Kristianstad
kommun och är en man runt min ålder. Tveka inte att
höra av dig.
Skriv till Agneta 102

Hej. Jag heter Sören, är 54 år och bor på ett
gruppboende i Norra Värmland. Jag söker en snäll och
trevlig tjej i 40-55 års-åldern. Mina intressen är fiske,
resor, dans, titta på film, höra på musik, promenader
och att vara på gym. Ser fram emot att höra från dig
så vi kan träffas i sommar. Hoppas vi hörs.

Hej! Jag är numera 60 år fyllda. Söker efter en
tjej, kvinna som är mellan 35-50 år. Ungdomlig, snäll,
ärlig, kramgo, kärvänlig, rökfri, och inga drogproblem.
Mina intressen är musik, vandra i naturen, långa promenader, bilar, MC, och mysa hemma. Saknar just
dig, du som jag, längtar efter tvåsamhet, kärlek och
mysiga kramar. Bra om du är liten och smal, gärna
mörkhårig. Är du från Kalmar eller Nybro är det ännu
bättre.
Skriv till ”Min längtan är stor” 264

Hej! Är en glad tjej. Söker efter någon snäll kille.
Jag gillar att åka bil, laga mat musik. Foto tack!

Skriv till Sören 267

Skriv till Margaretha 116

Hej jag heter Olof och söker en tjej mellan 25 och
35. Jag är 33 år och bor på en servicebostad i Vargön,
det vore bra om du bodde i närområdet, Vänersborg/
Uddevalla/Trollhättan. Mina intressen är hockey,
fiske, bilar, tv-spel, bowling och promenader, fotboll.
Hoppas på svar!

Hej, Jag heter Clemencia och jag söker en kille.
Han får gärna bo i Klippan eller i Ängelholm. Jag gillar
att gå på bio och laga mat och mysiga hemmakvällar,
men jag gillar inte sport eller hemska filmer. Jag bor i
egen lägenhet i Ängelholm och jag är 32 år.
Skriv till Clemencia 041

Skriv till Olof 236

Hej! Jag är en Tjej på 35 år. Jag söker en kille mellan 30-40 år. Jag gillar att gå på konserter och bio med
mera. Gillar att bowla och träna. Jag bor i Trollhättan,
men är mycket i Stockholm det skulle vara roligt att
träffa en kille med samma intressen.
Skriv till Ulrika 180

Hej! Jag är en kille på 35 år som söker en tjej att
träffa och lära känna. Jag bor på ett serviceboende
i Vänersborg och jag önskar att du bor i närheten.
Mina intressen är att gå och kolla på bandy, lyssna
på musik, mysa i soffan till en bra film, samt att gå
bio. Mina kompisar beskriver mig som snäll, lugn och
omtänksam.
Skriv till Jonas 256

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

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?

FUBs KANSLI
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
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har ordet

Vikarier måste ha rätt kunskaper

Hej!
Jag sitter i brukarrådet i Söderhamn
där jag bor.
Vi har nyligen skrivit till LSS-chefen
i kommunen och tagit upp problemet
med alldeles för många vikarier.
Många vikarier vet nästan ingenting om
verksamheten där de ska jobba.

Per-Åke Berglund

Det blir jättejobbigt för alla

072-551 17 38

som ska få stöd av någon

perke.berglund76@gmail.com

som kan väldigt lite om utvecklingsstörning.
Det vill vi i Inre Ringen Sveriges styrelse
ändra på!
Hur det är att bli äldre

Kom igång med utbildningen

Jag vill också berätta

Snart kommer information på

om en väldigt intressant dag

FUB och Inre Ringens hemsida

som jag var med på den 14 april i Stockholm.

om hur man kan komma igång

Det var FUB och Svensk Demenscentrum

med utbildningen.

som ordnade en konferens om hur det är

Gå gärna in och testa utbildningen

att bli äldre med utvecklingsstörning.

– det ska jag göra!

Nu finns en särskild utbildning på internet
som handlar om det.
Där kan man hitta bra information om
vad som händer med kroppen,
hur det kan kännas när man drabbas av sorg,
tips om vad man kan göra
när man slutar jobba
och mycket annat
som är viktigt och intressant.
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Bästa hälsningar
Per-Åke Berglund

&

Lättlästa böcker

F R ÅGES PA LTE N
Måste man ha blommor?
Jag vill ha tomater!
Fråga
Nu är det vår och jag vill plantera
olika tomater på min uteplats.

Funkisfestivalen

Det får jag inte för personalen.
Personalen säger att det ska vara enhetligt

av Helene Lumholdt

och att det inte är min uteplats.

Funkisfestivalen är en berättelse om glitter och glamour,
men också om nervositet och besvikelse.
Boken har färgfoton på varje uppslag.

Jag förstår inte vad de menar.

Vi får följa deltagarna under nästan ett år,
från genrep till final och nya deltävlingar.
Läsaren får möta flera artister,
både nya och sådana som varit med många år.
Funkisfestivalen berättar framför allt
om glädjen av att stå på scen och sjunga.
Det är en lättläst bok med lite text och mycket foto.

Varför måste alla ha lila och röda blommor?
Jag vill inte ha blommor bara tomater.
Svar
Din uteplats kanske är en allmänning.
Men man brukar ändå få plantera
vad man vill.
Du kan köpa en pall
med pallkrage eller krukor och plantera i.
Fråga
Om jag ska gå på till exempel bio
får jag bidrag till en ledsagare då?
Svar

Valskola 2018

Kontakta en LSS handläggare i din kommun
och ansök om en ledsagare.

av Redaktionen 8 SIDOR

Det kostar inget att få en ledsagare.

En del tycker att det är meningslöst att rösta.
En enda röst gör ingen större skillnad.
Men förra valet var det över en miljon människor
som inte röstade.
Deras röster hade kunnat förändra politiken.

Men det kan hända att du får betala

Det är därför vi har gjort den här boken.
Det är därför vi också har sajten Alla Väljare.
Vi tycker att det är viktigt att alla förstår
vad politik handlar om.
Det är då demokratin fungerar bäst.

ledsagarens biobiljett också.

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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SID 30

Film ska få fler att rösta
FUB har spelat in en film för att få fler att gå att rösta.
Filmen heter Min röst, vårt val
och har spelats in tillsammans med
FUB:s ambassadör Victoria Valverde
och elever från S:t Eriks gymnasiesärskola
i Stockholm.
Filmen Min röst, vårt val
handlar om demokrati
och vikten av att rösta

Foto: Jesper Tottie

Danskväll med FUB Östra Göinge
Den 19 januari var vår 13:e danskväll
på Björksäter med favoritdansbandet Wizex.
I år kom det över 300 personer till dansen
från olika håll och kanter.
Alla med humöret på topp.
Olika gästartister från publiken,
fick sjunga sina favoritsånger med bandet.
En väldigt lyckad kväll!

SID 28
Foto: Ingela Winther

FUB har fått pengar till nytt projekt
Postkodlotteriet har gett FUB 5,8 miljoner kronor
till ett nytt projekt som heter
”Volymen på max!”.
Det ska handla om jämställdhet
och om unga personer.

SID 32
Foto: www.fub.se
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ÖV R IG T I UN IK
Temakvällar om LSS
I Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå
har riksförbundet haft temakvällar
tillsammans med lokala FUB.
Två färska rapporter
med LSS-tema har presenterats.
En rapport heter ”500 röster om LSS”.
Den handlar om vad som kom fram
under FUB:s fem LSS-dagar 2017.

SID 24
Foto: Gert Holmén

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 6
x. Sidan 10
2. Sidan 12
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 23 maj 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, 2018:
x, sidan 17.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett
1. Caisa Morin, Bollnäs
2– 5 Lättlästa Böcker
2. Anna-Karin Carlsson, Flen
3. Kjell-Henry Westermark, Arvidsjaur
4. Marie Holmqvist, Kungsör
5. Evelina Eriksson, Katrineholm
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FUB

I HELA
LANDET
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Tema: STÄRK OSS – STÄRK LSS
500 röster om LSS
Därför blev tv-serien en succé
Åldern har sin rätt – FUB-konferens

..
..
LATTLAST

Unique konsertoch ”Gömslen” på Lerins konsthall
13 sidor Lättläst • Inre Ringen har ordet • Mina vänner

Innehåll 1–2018
4...................Ledare
6...................Vi måste våga ha hjärtat med oss i jobbet!
14.................. Tema: STÄRK LSS – STÄRK OSS!
14..................500 röster om LSS
16.................. Fångad i fattigdom?
17.................. Ny förvaltningslag ska stärka de enskildas
rättssäkerhet
18.................. Hög personalomsättning drabbar
funktionsnedsatta
20.................. Åldern har sin rätt – FUB konferens vid två tillfällen
23.................. Ny granskning av hur normalt föräldraansvar
används
24.................. Fyra kvällar om LSS och två nya rapporter
26.................. Forum FUB om LSS!
28.................. Landet runt
29.................Tillgänglighet
30.................. FUB-nytt
34.................. Notiser
35.................. Kultur

..
..
LATTLAST

R

a

p

p

o

r

t

500 röster om LS

S

En inblick i verklighe
ten,
från norr till söde
r
500 röster o
m LSS

Eva Borgström
• Riksförbund
e

t FUB • 2018

1

2...................Unique & Proud och utställningen Gömslen
6...................Många kom till FUBs konferens
Åldern har sin rätt
8...................Nya vänner
10.................Inre Ringen Sverige har ordet
11..................Frågespalten
12................... Övrigt i Unik
13.................. Tävling

Sid 14: Många värdefulla erfarenheter lämnades vid FUBs fem
LSS-dagar 2017. Dessa är nu sammanställda i rapporten 500 röster
om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder. Författare
till rapporten är Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på
Riksförbundet FUBs kansli.

Omslag: Nisse Forsberg och Stefan Cederth, på utställningen ”Gömslen”på Sandgrund Lars Lerin, i Karlstad. Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst: Wanja Asplund, Viktor Cederholm, Malin Johanesson och Lars Lerin. Foto: Agneta Berghamre Heins
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Lillemor Holgersson,
1:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Elisabeth Sandlund,
elisabeth.sandlund@fub.se
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00
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Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
Monika Gebart
Monika.gebart@fub.se
Therese Nilsson
Therese.nilsson@fub.se
INRE RINGEN SVERIGE STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande
anna.hildingsson@fub.se
0510-67482 hem, efter 17:00
Per-Åke Berglund
diskchef392@gmail.com
072-551 17 38
Sara Brännström
abba_girl@hotmail.se
070-603 36 24
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
073-031 73 04
Markus Petersson
mackangast@gmail.com
070-776 62 57
Kristine Petersson
kristinepetersson@hotmail.com
076-145 09 14

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20
FUBs KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00– 11.30,
12.30– 15.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
Intressepolitiskt påverkansarbete
Hälsa- och vårdfrågor
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Eva Borgström, Ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Magnus Carlstedt,
Redaktör tidningen UNIK
magnus.carlstedt@fub.se
08-508 866 55

Robert Gardsäter,
System och kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34
Julia Henriksson, förbundsjurist.
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 53
Zarah Melander, ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete:
skolfrågor. Handlägger
Arvsfondsprojekt.
zarah.melander@fub.se
08-508 866 51
Kia Mundebo, ombudsman. Stöd till
lokalföreningar och länsförbund.
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister &
prenumerationer
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-50 88 66 30
Pia Sandberg, konferens
administration, 1956 Klubben
(FUBs företagsvänner)
pia.sandberg@fub.se
08-508 866 41

Tack för den här UNIKA tiden!
12 år och nästan 70 nummer. Ja så många år och så många nummer har det blivit för min del. Med det här numret tar jag adjö av Unik
och alla läsare. Utan Er hade det inte blivit de Unika tidningar som det
blivit. Ofta har jag sagt till vänner och bekanta att jag nog är den journalist
som fått mest kramar på jobbet. Att få vara språkrör för personer som
annars inte skulle få sin röst hörd, eller sin vardag synliggjord är en stark
drivkraft för mig som journalist och redaktör. När jag blickar tillbaka så är
det många personer som berört, tillfört kunskap, väckt till eftertanke och
inspirerat genom åren. Samtalen med Karl Grunewald behåller jag varmt
i hjärtat, likaså de alltid fina orden från en annan av FUBs eldsjälar: Elaine
Johansson. Under åren har jag också kunnat följa Glada Hudikteaterns
framgångssaga och Pär Johanssons korståg för att krossa fördomar. När
Mats Melin (Ica-Jerry) avtäckte sin stjärna på Hudiksvalls egen Walk of
Fame-gata, då kändes det i hjärtat.
Men tidningen Unik skulle heller inte vara den tidning den är utan
Petra Ahston Inkapööl, som stått för layouten de senaste åtta åren. Tack
för ditt tålamod! Och framförallt till Er alla tappra krigare, på kansliet och
ute i FUB-organisationen som nästan dagligen tar kamp för att FUBs
medlemmar ska ha ett bra och likvärdigt liv, tack för alla era tips och
viktiga bidrag till Unik-tidningen under åren. Tillsammans har vi gjort
varje UNIK helt enkelt till en UNIKT viktig tidning.

Sid 32: Postkodlotteriet har beviljat FUB 5,8 miljoner kronor för ett
nytt projekt ”Volymen på max!”, som ska handla om jämställdhet
och ungas organisering.

Kram till er alla!
Agneta

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 Inre Ringen
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Rebecka Zackrisson, Kommunikatör,
organisationsstödjare,
kontaktperson Postkodlotteriet,
Projektledare Almedalen
rebecka.zackrisson@fub.se
08-508 866 54
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
FUBs forskningsstiftelse 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
Handläggare:
Camilla Bäckström
camilla.backstrom@ala.fub.se
070-508 91 31
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med utvecklingsstörning

Sid 20: Konferensen: ”Åldern har sin rätt – om att åldras med
intellektuell funktionsnedsättning anordnades av FUB vid två
tillfällen under april i Stockholm. Bland annat lanserades ett nytt
kunskapsstöd för personal inom LSS-verksamhet och anhöriga.
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Stärk ekonomin
för personer med utvecklingsstörning
– Stärkt ekonomi för personer med utvecklingsstörning och stärkt LSS-lagstiftning är krav som
FUB länge ställt. I valtider så måste vi ta chansen att öka trycket på våra politiker.
Tack vare FUB-rapporterna: ”Fångad i fattigdom” och ”500 röster om LSS”, kan vi förmedla rätt
fakta till våra folkvalda.
Den fastslår Lillemor Holgersson, 1 vice ordförande för Riksförbundet FUB, i sin ledare.

D

et är glädjande att media äntligen lyft fram den
dåliga ekonomi som många personer med LSS-insatser
tvingas leva med. Plånboken, Sveriges Radios program
i P1, pekade nyligen på att många personer med utvecklings
störning lever i fattigdom. Hyror, mat, kommunikationer,
nöjen med mera har blivit dyrare, men aktivitets- och sjuk
ersättningen har inte höjts på 20 år.
Detta framgår också med all tydlighet av FUBs uppdaterade
versionen av rapporten: ”Fångad i fattigdom”. Där slås fast att
en person som bor i gruppbostad går back varje månad samt
att den ekonomiska situationen fortsatt försämrats för den
gruppen senaste åren.
Att sedan ordföranden i socialförsäkringsutskotten var
dåligt påläst inför SR P1s intervju, var ju bara att beklaga. Vi
rekommenderar att även socialdepartementet tar del av FUBs
rapport för att få bättre klarhet i den ansträngda ekonomiska
verklighet som våra medlemmar allt för ofta befinner sig i.

Vi kommer ha stor nytta av rapporterna under valåret, när
vi med stor kraft ska föra fram FUBs krav på en stärkt LSS-
lagstiftning. Här har vi bra faktaunderlag och 500 vittnesmål
om hur LSS-insatserna fungerar i verkligheten. Det hoppas jag
kommer vara en bra grund för vårt påverkansarbete runt om
i landet.
Nyligen var jag på ett ombudsmöte på länsnivå, där en av
våra politiker satt ordförande. I sitt tal efter mötet så uttryckte
han att FUB gjorde ett fantastiskt arbete och att FUB borde
bjuda in politiker lite oftare till sina möten. Den uppmaningen
skickar jag vidare - det är verkligen något att tänka på vänner,
så här mitt i valtider!

Vårhälsningar
LILLEMOR HOLGERSSON, 1:E VICE ORDFÖRANDE RIKSFÖRBUNDET FUB.

En glädjande nyhet är att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att egenvård kan ge rätt till personlig assistans.
Att Försäkringskassan sedan 2016 har hävdat att exempelvis
sondmatning inte är ett grundläggande behov är ju helt ofattbart och lagvidrigt. Detta har tidigare skapat stor oro bland
våra medlemmar, så FUB välkomnar nu domen.
FUB har gjort en turné runt om i Sverige och besökt Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå. Där presenterades bland annat
två färska rapporter: Monica Larsson granskning om «Normalt
föräldraansvar» och Eva Borgströms rapport «500 röster om
LSS». Dessa rapporter går att ladda ner på FUB hemsida, klicka
på FUB tycker och under rubriken rapporter så hittar man dem.
www.fub.se
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Lillemor Holgersson
2:e vice ordförande
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 0510-179 74
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Wanja Asplund diskuterar en målning med inspiration från Afrika, som Dennis Hjalmarsson gjort.

Vi måste våga ha hjärtat med oss i jobbet!
– Jag tror folk uppskattar att möta människor som inte gör
sig till. Alla önskar vi nog att vi inte skulle
behöva spela olika roller i livet. Därför blev Lerins Lärlingar
en succé, säger Wanja Asplund, initiativtagare till
konstnärsgruppen, handledare och tidigare enhetschef
inom omsorgen i Karlstad.

L

ars Lerin har just lämnat målargruppen för idag, men än återstår någon
timmes skapande verksamhet.
– Det är helt fantastiskt att Lars Lerin fortsätter att måla tillsammans
med oss. Det är så utvecklande för hela gruppen och framförallt har vi så
himla roligt, säger handledare Wanja Asplund med ett stort leende.
Varje onsdag träffas konstnärsgruppen i Karlstad i en egen lokal, Mackens
café, för att skapa och ha trevligt tillsammans. Personerna som deltar i gruppen hör alla till andra olika dagliga verksamheter i Karlstad med omnejd. Det
gemensamma är att det har ett brinnande intresse för skapande verksamhet.
– Här får alla vara som de är, utan prestationskrav. Det är en väldigt til�låtande atmosfär här hos oss. Det viktiga är att man trivs och känner glädje,
säger Wanja Asplund.
Och det råder heller ingen tvekan om att alla trivs här. Skratt och prat,
blandat med djupaste koncentration råder. Vid vissa tillfällen kommer också
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Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

Pär Anteryd har speglat lite av sina känslor för dagen i sin målning. Wanja
Asplund ger lite respons.

”Linda flyttade
hemifrån precis som vi
för så många år sedan
önskade och har, tack
vare assistansen från 7H
assistans, en aktiv och
värdefull vardag”

Varje onsdag träffas ”Lerins lärlingar” i deras lokal Café Macken, i Karlstad,
som är deras lokal, i Karlstad för att måla och umgås med varandra. Ofta
kommer det besök som vill följa skapandet.

– Att få fortsätta måla med Lars är underbart. Jag älskar att vara här, säger
Birgitta Corbell.

besökare för att ta del av verksamheten. Denna dag är till exempel
Nino Ramsby, musiker och konstnär, på besök.
– Det är kul att vi får besök. Deltagarna blir inspirerade av det,
att få visa sina verk och få uppskattning mår alla bra av, konstaterar
Wanja Asplund lugnt.

Större förståelse för människors olikheter
Och Wanja vet vad hon pratar om. Efter att ha jobbat drygt 35 år
inom daglig verksamhet, många år som enhetschef, så kan hon sin
”målgrupp”.
– Det har ju varit många turer i den här branschen också. Ett
tag handlade det om att alla skulle ha legoarbeten. Arbete, likt
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

ANNO NS

Helen Holmström visar stolt upp tavlan hon målat under dagen.

Den här dagen är musikern och artisten Nino Ramsby på besök.
– Det har varit helt fantastiskt idag. Jag kommer gärna tillbaka, säger
han och Wanja Asplund försäkrar att han är varmt välkommen igen.

lönearbete, var det som gällde. Men ofta var det monotona
jobb, inte särskilt utvecklande. Då pratar vi 80–90-tal. Idag
upplever jag en betydligt större flexibilitet. Det finns en större
förståelse för att människor är olika, med olika behov.
Men nu vill Pär Anteryd diskutera lite kring dagens målning. Han visar stolt upp flera olika målningar och berättar
hur mycket gruppen betyder för honom. Det var jättekul med
tv-serien, men bäst är att Lars fortsätter att måla med oss,
säger han och berättar att han har gjort en målning som
handlar lite om hur livet är. Orden hopp, allvar, kärlek och
känslor är inskrivet i målningen. Det han känner för att
uttrycka just idag.
– Oftast jobbar vi tematiskt, men idag har alla jobbat helt
fritt, säger Wanja och sveper med blicken över gruppen, där
allt från blommor, katter, träd och hus växt fram.
– Ibland tror jag vi har för mycket fokus på att en viss
person ska passa in i det stöd som erbjuds, än tvärsom. Att
det ska vara på ett visst givet sätt. Så fungerar ju ingen person
egentligen. Det viktiga är istället att ta reda på vem personen
man möter är, och fråga sig vilka behov och önskningar hen
har i livet?

– Idag finns det endast skärvor kvar av de här attityderna,
de flesta verksamheter, som jag tar del av, behandlar människorna som deltar respektfullt.
Hon ser många fördelar med att personer, som tillhör
någon daglig verksamhet och som vill hålla på med något
konstnärligt också ges det utrymmet.
– Förutom möjligheten att få uttrycka sig, är vår konstnärsgrupp en viktig sociala träffpunkt. Det syntes redan i
tv-serien. Flera som deltar här har blivit vänner och umgås
numera på fritiden, berättar Wanja. Det var också ett av
henns mål när hon drog igång konstnärsgruppen.

Varför tror du att tv-serien Lerins lärlingar blev så
enormt uppskattat?
– Jag tror folk uppskattar att få möta människor som inte gör
sig till, som är som de är, filterlösa på något sätt. Så önskar
nog alla egentligen att vi kunde vara, slippa spela en massa
roller som förväntas av oss. Helt enkelt ha rätt att få vara sig
själv, säger hon och fortsätter:
– Den processen tycker jag vi som jobbat inom omsorgen
gått igenom. Från att ha varit en hårt styrd, kontrollerande,
överbeskyddande verksamhet med marginaliserande attityder gentemot omsorgstagarna, är det idag helt annorlunda.
Idag vågar vi ha mycket mer hjärta med oss i jobbet, säger
Wanja tacksamt.

8 · UNIK

Fokus på varje enskild person
– Är det något jag sett genom åren är det att personer med
någon funktionsnedsättning, som alla i den här gruppen har,
ofta är väldigt ensamma. Det är helt enkelt svårt att hitta nya
vänner, då livet kan vara rätt inrutat av olika anledningar.
Wanja tar en klunk av kaffet, kramar en entusiastisk Nino
Ramsby hej då och lovar att han får komma tillbaka och måla
med gruppen, sedan konstaterar hon att det hänt väldigt
mycket med alla deltagare, under det dryga året som gruppen
nu träffats.
– Den respons vi fått efter serien: Lerins lärlingar, har gjort
oss alla väldigt stolta för vad vi gör. Självkänslan har växt
rejält. Redan från början upplevde vi en stor respekt från
produktionsbolaget gentemot oss. Något som kanske var lite
överraskande och bidrog till en känsla av att alla blev sedda
och respekterade för de personligheter de är, säger hon och
fortsätter:
– Men det viktigaste är ändå Lars Lerins oerhörda fokus på
varje enskild person. Han har ett genuint intresse för konsten
och för personen som utövar den. Sådant växer man tveklöst
av, säger Wanja Asplund och kramar om Dennis Hjalmarsson,
som även han målat klart för dagen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Andreas Danielsson, Jan Forsgren (stödassistent),
Janni Littorin, Jessica Eneroth, Jan Larssson
(stödassistent) och Per Holmberg.
Övriga medlemmar i Unique Proud är Malin
Johannesson, Claes Olsson och James Anderson.
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UNIQUE & PROUD invigde Sandgrund

Det var trångt framför scenen när Unique Proud spelade vid invigningen av
utställningen ”Gömslen”, på Sandgrund i Karlstad.

– Musiken betyder hur mycket som helst för oss. Det konstaterade alla tre
sångerskorna i bandet: Jessica Eneroth,Janni Littorin och Malin Johanesson.

A N N ON S

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

Då har vi kurser för dig som vill
använda djur- & naturupplevelser
i ditt arbete!

Mer information om kursen ”Djur och natur ”
finns på www.nordensark.se/utbildning
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ds nya utställning ”Gömslen” i Karlstad

Det var konst i många olika material på utställningen ”Gömslen”. Här säljer deltagare
vid den dagliga verksamheten Franstorps verkstäder olika saker gjorda av plastpärlor.

D

en 15 mars var det vernissage för utställningen “Gömslen” på Sandgrund, Lars Lerins
konsthall i Karlstad. Det var den dagliga
verksamheten Franstorps verkstäder från Sundbyberg som bjudits in att ställa ut sina alster. Temat
för utställningen var gömslen och gömställen. Där
fanns tittskåp med lönnfack, pärlplattor som för
passhållare och kortgömmor och en koja som gick
att gå in i.
Intresset var stort för utställningen och under
invigningen spelade bandet Unique Proud vid ett
par tillfällen till publikens stora jubel. Kennet
Thorstensson, Franstorps verkstäder, sa under invigningen att han var glad för att Lars och Junior Lerin
bjudit in konstnärsgruppen att ställa ut.

Lennart Björk, FUB Karlstad pratade på
invigningen och konstaterade att museet
verkar i samma anda som FUB. Mot fördomar
och för inkludering.

ANNO NS
Vi finns i hela landet!

Slår hål på fördomar
Även Lennert Björk, FUB Karlstad pratade på invigningen och konstaterade att museet verkar i samma
anda som FUB.
– Tack vare att ni inte gör skillnad på vem som
utöver konsten, river ni också murar och slår hål på
fördomar.
Utställningen “Gömslen” visas som gästutställning i Vita rummet på Konsthallen Sandgrund Lars
Lerin, www.sandgrund.org, 15 mars–25 maj.

• Respekt
• Engagemang
• Medinflytande
• Kunskap

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Personlig assistans efter dina behov

UNIQUE & PROUD

För oss är det en självklarhet att lyssna in vad du som
kund har för unika behov, önskemål och intressen!
Ring oss 010-33 33 900
www.annasassistans.se
UNIK · 13
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500
röster om LSS
”Man kan inte välja vart man vill bo utan måste ta det som erbjuds.” ”Jag önskar mig en
kontaktperson som bara är min kompis och kan hjälpa mig att komma iväg på roliga aktiviteter.”
Många värdefulla erfarenheter lämnades vid FUBs fem LSS-dagar 2017.
Dessa är nu sammanställda i rapporten 500 röster om LSS – En inblick i verkligheten,
från norr till söder. Författare till rapporten är Eva Borgström,
intressepolitisk samordnare på riksförbundets kansli.

500 röster om LSS innehåller en genomgång av samtliga tio LSS-insatser.
Medlemmarnas erfarenheter redovisas
i många citat, för att levandegöra vad
de olika insatserna betyder. Rapporten
innehåller även en kort beskrivning av
innehållet i propositionen till LSS, en
nulägesbeskrivning av samtliga insatser och FUBs ställningstaganden.

flera insatser än de har beviljade idag, för
att kunna uppnå LSS kvalitetsnivå goda
levnadsvillkor.
Rapporten har skickats till LSS-utredningens ordförande Gunilla Malmborg.

R

a

p

p

500 röster om LSS finns att ladda ner
som PDF-fil på www.fub.se Delar av
rapporten (de insatser som gäller vuxna)
kommer att tolkas till lättläst under våren.

o

r t
Medlemmarnas erfarenheter samlades in i samband med de LSS-dagar
500 röster
En inblick i verkligh
som Riksförbundet FUB anordnade på
eten,
från norr till söde
r
fem orter under 2017, i samverkan med
berörda länsförbund. Vid samtliga LSS-
dagar erbjöds valbara workshoppar,
som dokumenterades. Diskussionsgrupper med samma
upplägg anordnades även vid Inre Ringen Sveriges ordförandekonferens i oktober 2017. Sammanlagt deltog cirka
500 personer, därav rapportens namn.
500 röster o
m LSS

• Riksförbund
e

om LSS

EVA BORGSTRÖM

Eva Borgström
t FUB • 2018

1

Syftet med rapporten har dels varit att förmedla
medlemmarnas erfarenheter till den pågående statliga
LSS-utredningen, dels att ta fram ett underlag för FUBs
intressepolitiska arbete om LSS på lokal, regional och
central nivå. En viktig generell slutsats är att alla 10
LSS-insatserna fyller en viktig funktion för personer
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Flertalet
har mer än en insats och många anser sig ha behov av
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Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31
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FUB välkomnar Högsta förvaltnings
domstolens besked om att sondmatning
är ett grundläggande behov

I

dag kom äntligen Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ett
mål om bedömningen av sondmatning som grundläggande behov.
Domstolen konstaterar att begreppet måltid inte bara omfattar att
föra mat till munnen. Sondmatning är därmed ett grundläggande
behov som kan ge rätt till personlig assistans.
– Detta innebär en stor lättnad för många. Nu kan Försäkringskassan inte längre neka personlig assistans till personer som behöver
sondmatning med hänvisning till att det är egenvård. Det som borde
vara självklart för alla, att sondmatning är en måltid, bekräftas nu av
domstolen, säger Lillemor Holgersson, Riksförbundet FUBs förste vice
ordförande.
WWW.FUB.SE

Fakta: Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om assistansersättning
Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första
stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan
– om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till
insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till
assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör
därmed ett grundläggande behov.
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Dom-i-mal-om-assistansersattning3/

Senaste nytt från funktionsrätts
rörelsens LSS-arbetsgrupp

R

epresentanter från så gott som hela funktionsrättsrörelsen
samarbetar i en arbetsgrupp under tiden LSS-utredningen
pågår. Arbetsgruppens synpunkter – med sina olika perspektiv
– har en tyngd som LSS-utredningen inte kan bortse ifrån. Till gruppens möte i april kom representanter från riksdagens socialutskott.
Vid en fördjupad presentationsrunda fick varje förbund lyfta sitt viktigaste LSS-budskap, utöver arbetsgruppens gemensamma budskap,
det vill säga att direktiven måste skrivas om.
Först då – med nya direktiv som inte strider mot Funktionsrättkonvention och som inte ställer olika grupper mot varann, blir det
möjligt för beslutsfattarna att utveckla LSS i enighet med lagens
ursprungliga intentioner.

•
•
•

Politikerna fick nya FUB-rapporten
I samband med träffen med politikerna lämnades LSS-arbetsgruppens
samlade synpunkter kring utredningens arbetsmaterial om de nio
övriga LSS-insatserna (utöver personlig assistans) samt FUBs nya rapport: 500 röster om LSS - En inblick i verkligheten, från norr till söder.
Tidigare under dagen hade Eva Borgström från FUB presenterat
rapporten för arbetsgruppen, vilket var mycket uppskattad.
Vid nästa möte i juni kommer professor Anna Dunér delta. Anna
Dunér leder ett pågående forskningsprojekt på Göteborgs universitet
kring anhörigassistans.
Fram till dess fortsätter arbetsgruppens sekretariat ta fram underlag från funktionsrättsrörelsen som skickas direkt in till utredningen.
JUDITH TIMONEY, OMBUDSMAN RIKSFÖRBUNDET FUB.
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Bekämpa fattigdom för personer
med funktionsnedsättningar
Den högsta nivån av sjukersättning för personer som inte kan arbeta på grund av sin
funktionsnedsättning är 9 290 kronor per månad före skatt. Det framgår av FUB-rapporten:
Fångad i fattigdom”. Nu måste det till en förändring skyndsamt, konstaterar Lillemor
Holgersson, förste vice ordförande och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare,
Riksförbundet FUB.

EKONOMISK KARTL ÄGGNING

Fångad
i fattigdom?
INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR
VUXNA PERSONER
MED UTVECKLINGSSTÖRNING
Riksförbundet FUB

R

egeringens åtgärder för att stärka
ekonomin för vuxna med utvecklingsstörning är helt otillräckliga. Många går back med upp till 3 500
kronor varje månad. I P1:s Plånboken
den 4 april föreslår socialförsäkringsutskottets ordförande Fredrik Lundh
Sammeli (S) att personer med utvecklingsstörning ska ansöka om ekonomiskt försörjningsstöd från kommunen. Anmärkningsvärt då ekonomiskt
bistånd är tänkt att fungera som ett
sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.
Riksförbundet FUBs rapport ”Fångad
i fattigdom?” visar att kostnads
utvecklingen i samhället och övriga
medborgares levnadsnivå stiger i rask
takt. De senaste 20 åren har de dispo-
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nibla inkomsterna för personer med
lönearbete ökat med cirka 60 procent.
Verkligheten ser helt annorlunda ut för
personer med funktionsnedsättningar
som saknar arbetsförmåga. Den högsta
nivån av sjukersättning för personer
som inte kan arbeta på grund av sin
funktionsnedsättning är 9 290 kronor
per månad före skatt.
Ekonomiskt orimliga livsvillkor
I rapporten ”Fångad i fattigdom?” har
vi jämfört de statliga ersättningarna
med Konsumentverkets beräkningar av
skäliga levnadskostnader för år 2018.
Trots regeringens ”satsningar” går personer med aktivitetsersättning cirka
3 500 kronor back varje månad, jämfört
med 2 500 kronor år 2016.

Orimliga ekonomiska livsvillkor
I Plånboken i P1 beskrevs den ekonomiska situationen för personer som
bor i gruppbostäder enligt LSS. Inslaget
handlar om de orimliga ekonomiska
livsvillkor som dessa personer kan
leva under. De som har sjukersättning
hela livet på grund av funktionsnedsättning, kan inte själva påverka hur
mycket pengar de får. Det är en skillnad
jämfört med andra som kan höja sin
lön genom att vidareutbilda sig eller
byta jobb.
Flera kommuner inför i år habiliteringsersättning till personer som
deltar i daglig verksamhet. Detta som
ett resultat av att regeringen avsatt 350
miljoner kronor under 2018 i stimulansbidrag till kommunerna. En ersättning på 50– 100 kronor per dag är dock

långt ifrån tillräckligt för att motverka
fattigdom och utanförskap.

Vad kan då göras?
• Kommunerna har stor möjlighet att
kompensera för höga hyror genom
att inför ett kommunalt bostadstillägg, men gör i de flesta fall inte
detta. På grund av bristen på LSS-
bostäder är det näst intill omöjligt
att påverka sin hyra genom att flytta
till en billigare lägenhet.
• De statliga aktivitets-och sjukersättningsnivåerna behöver höjas ytterligare. Den aviserade höjningen med
300 kronor från den 1 juli i år är
otillräcklig.

Cyniskt att hänvisa till försörjningsstöd
En av LSS viktigaste principer är jämlika levnadsvillkor och full delaktighet
för personer med funktionsnedsättningar. Personer som inte har råd att
delta i samhället eller utöva fritidsaktiviteter har inte goda levnadsvillkor.
Det är cyniskt att, som socialförsäkringsutskottets ordförande, hänvisa
personer med utvecklingsstörning till
ekonomiskt försörjningsstöd istället för
att åtgärda grundproblemet – de låga
ersättningarna och de höga hyrorna.
LILLEMOR HOLGERSSON
FÖRSTA VICE ORDFÖRANDE, RIKSFÖRBUNDET FUB
EVA BORGSTRÖM
INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE,
RIKSFÖRBUNDET FUB
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Ny förvaltningslag ska stärka de
enskildas rättssäkerhet
Med nya lagen införs en skyldighet för myndigheten att hjälpa den enskilde att ta tillvarata sina
intressen samt att hjälpen ska ges utan onödigt dröjsmål.

D

en 1 juli 2018 träder den nya
förvaltningslagen i kraft. Den
nya lagen innehåller flera nya
och förtydligade regler för myndigheters handläggning – om hur ett ärende
inleds, om myndigheternas utredningsansvar, om när en myndighet får ändra
ett beslut och om vilka beslut som får
överklagas.

Krav på snabbare beslut
En av nyheterna är en möjlighet för
den enskilde att kräva att ett ärende
avgörs snabbare. Genom införandet av
så kallad dröjsmålstalan kan den som

inlett ett myndighetsärende begära att
myndigheten ska fatta ett beslut i ett
ärende, om det inte har avgjorts inom
sex månader. Om myndigheten inte tillmötesgår en sådan begäran kan en domstol bestämma att myndigheten måste
avgöra frågan inom viss angiven tid.
Med den nya lagen införs en skyldighet för myndigheten att hjälpa den
enskilde att ta tillvarata sina intressen.
Myndigheten ska i rimlig utsträckning
hjälpa den enskilde genom att själv
inhämta upplysningar och yttranden
från andra myndigheter. Hjälpen ska
ges utan onödigt dröjsmål.

Gynnande beslut får inte ändas
Det finns sedan tidigare en regel i praxis
kring när ett myndighetsbeslut får ändras. Denna regel får nu en uttrycklig bestämmelse i den nya förvaltningslagen.
Enligt huvudregeln får gynnande beslut inte ändras eller återkallas. Denna
regel gäller dock inte om det finns ett
återkallelseförbehåll i beslutet eller om
den enskilde har lämnat vilseledande
uppgifter till myndigheten.
TEXT: JULIA HENRIKSSON, FÖRBUNDSJURIST
RIKSFÖRBUNDET FUB

A N N ON S

Humana

SUMMER

CAMP 2018
Testa olika sporter, mys vid
lägereld och slappa i en härlig
miljö. Humana Summer Camp
är till för dig som har personlig
assistans eller är i startgropen
för att söka assistans.
VAR: Gullbrannagården
utanför Halmstad
NÄR: 1-4 juli
Läs mer och boka på
www.humana.se/summercamp2018
OBS! Begränsat antal platser.

Humana Summer Camp_190x120mm_180410.indd 1

2018-04-09 15:12:00
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Hög personalomsättning drabbar
funktionsnedsatta
Frånvarande chefer, dåliga arbetsvillkor och underbemanning leder till stor personalomsättning
i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta påverkar deltagare i olika LSSverksamheter som har personal runt sig stora delar av livet. Därför krävs en rad förändringar för
att personer med utvecklingsstörning ska kunna få kontinuitet och kvalitet i sin vardag.

D

aglig verksamhet och bostad för
vuxna är de två största insatserna i lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS. För
att personer med utvecklingsstörning
ska kunna leva som andra behövs stöd
i hela deras livssituation. Personal i
LSS-verksamhet behöver därför specifika kunskaper om såväl de diagnoser
och funktionsnedsättningar som brukarna har som kunskaper om olika
typer av arbetsmetoder. Detta omöjliggörs när personalomsättningen blir för
stor.
Riksförbundet FUB anordnade under
2017 fem LSS-dagar runt om i Sverige.
FUBs medlemmar beskrev i work
shoppar sina erfarenheter av bland
annat daglig verksamhet och bostad för
vuxna enligt LSS. Många berättade om
den stora personalomsättningen. En
kvinna beskrev situationen så här: ”Det
var fyra olika chefer på fyra år och 37
olika anställda i gruppbostaden”. Situationen bekräftas av en rapport från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
från 2015. Där konstaterar myndig
heten att personalomsättningen är stor
i flera kommuner.

Personalens arbetsvilkor
Vi identifierar flera anledningar till
den stora personalomsättningen, bland
annat personalens arbetsvillkor. Avsaknad av enhetlig grundutbildning och
bristande kompetensutveckling medför
osäkerhet i arbetet och dålig arbets-
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miljö. Vi ser dessutom en ökande tendens att använda deltidsanställningar,
med hänvisning till att det underlättar
schemaläggningen.
En annan omständighet som påverkar kvaliteten är att enhetschefen, som
på grund av att hen ansvarar för upp till
fyra olika verksamheter, därigenom i
princip aldrig är på plats. FUB anser att
chefen, som är den enda som behöver
ha specifik utbildning inom området,
behöver finnas på arbetsplatsen dagligen för att arbetsleda personalen. Av
IVO:s tillsynsrapport från 2015 framgår
det att hälften av föreståndarna har
ansvar för två eller flera gruppbostäder.
Inget tyder på någon förbättring. Färre
enheter per chef skulle möjliggöra en
mer dräglig arbetssituation och kanske
medföra att chefsomsättningen minskade.

• att Socialstyrelsen ges i uppdrag
att utfärda bindande föreskrifter
rörande personalkompetens och
bemanning
• att regeringen satsar medel för ett
kunskapslyft för baspersonal inom
LSS-verksamhet
• att enhetliga titlar inom LSS-
verksamhet införs
• att SKL och fackförbundet Kommunal enas om bättre arbetsvillkor för
LSS-personal där alla som vill ges
rätt till heltidsanställningar
• att antalet verksamheter per chef
minskar för ökad närvaro och arbetsledning i varje verksamhet

Kontinuitet i stödet

FÖRBUNDSJURIST RIKSFÖRBUNDET FUB

Deltagare i olika LSS-verksamheter har
personal runt sig stora delar av livet.
En viktig förutsättning för stöd och
service med kvalitet är kontinuitet i
stödet, en stabil personalgrupp med en
närvarande och tydlig arbetsledning.
Minskad personalomsättning leder till
större kontinuitet och högre kvalitet i
verksamheten.

FUB föreslår följande åtgärder
Riksförbundet FUB föreslår följande
åtgärder för att minska personal
omsättningen i LSS-verksamheter:

LILLEMOR HOLGERSSON
FÖRSTA VICE ORDFÖRANDE RIKSFÖRBUNDET FUB

JULIA HENRIKSSON

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

Julia Henriksson
Förbundsjurist
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 531
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Vi hjälper dig om du behöver
överklaga ett LSS-ärende
Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen.
Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

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

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

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

Åldern har sin rätt
– FUB-konferens vid
två tillfällen

Hans Lundquist och Kent Sidvall från Medis 5 stod för underhållningen under dagen.

Ett nytt kunskapsstöd för personal inom LSS-verksamhet och anhöriga lanserades på
konferensen: ”Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning”, som
anordnades av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum den 8 mars.

K

onferensen: ”Åldern har sin rätt
– om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning” samlade ett stort antal personer från olika
LSS-verksamhet runt om i landet och
anhöriga till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Under konferensen lanserades även
ett nytt kunskapsstöd: Åldern har sin rätt
– om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Det består av en ny webbaserad utbildning samt en bok.
Utbildningen riktar sig till personal

20 · UNIK

inom LSS-verksamhet (boendestödjare
och personal inom gruppboende och
daglig verksamhet), samt till anhöriga
och andra som är intresserad av frågor
om åldrande och intellektuell funktionsnedsättning. Boken och webbutbildningen tar upp en rad olika frågor, exempelvis hur det är att åldras med autism
eller Downs syndrom. Andra teman är
delaktighet, smärta, demenssjukdom,
arbete, livsstil och hälsa, förlust, sorg och
död, samt vård i livets slutskede.
Webbutbildningen innehåller korta

filmer och bildspel som följs av frågor.
Utbildningen är totalt på cirka fyra timmar. Du kan läsa mer om utbildningen
på http://www.demenscentrum.se/
Konferensen: ”Åldern har sin rätt,
inleddes av dagens konferencier Anders
Wieslander, från dagliga verksamheten
Medis 5 i Stockholm. Tillsammans med
Wilhelmina Hoffman, chef vid Svenskt
Demenscentrum hälsade han de drygt
250 deltagarna välkomna.
Efter att kunskapsstödet presenterats av Boel Karlin och Lars Sonde, vid

Wilhelmina Hoffman, chef vid Svenskt Demenscentrum och
Margareta Lunde Martinsson, sjuksköterska och föreläsare.

Berry Karlsson, neuropsykolog.

Cecilia Olsson, föreläsare och Conny Bergqvist, tidigare Klippan-handledare föreläste tillsammans.

Svenskt Demenscentrum så var det
Cecilia Olsson, specialpedagog och
Conny Bergqvists tur, föreläsare och
tidigare Klippan-handledare på Riksförbundet FUB. De pratade om vad som
krävs för att man ska få fortsätta att var
delaktig i sitt liv, även när man åldras.
Inte minst handlar det om att få rätt
stöd, ett tryggt boende och få fortsätta
känna sammanhang och mening.
Under punkten: ”Vad gör åldrandet
med kropp och själ”, pratade Wilhelmina Hoffman, geriatriker och chef vid
Svenskt Demenscentrum och Margareta Lunde-Martinsson, sjuksköterska
och föreläsare.
Margareta Lunde-Martinsson betonade hur viktigt det är att kunna tolka
personer med intellektuella funktionsnedsättningar som inte själva kan ge
uttryck för t ex smärta och oro.

– Ett begrepp som jag tycker vi ska
utrota är ”hög smärttröskel”. Det är
vilseledande när det gäller personer
som inte själva kan förmedla hur de
mår, konstaterade hon och föreslog att
man istället använder begreppet: ”Nytt
beteende”.

Bra dokumentation viktig vid
läkarbesök
Wilhelmina Hoffman betonade i sin
tur vikten av att ha bra dokumentation
vid läkarbesök. Att kunna förmedla en
levnadsberättelse och en sjukdomshistoria vid läkarbesök är ovärderligt slog
hon fast.
– Det kan vara avgörande att ställa
sig frågan om vad som är avvikande
från det avvikande, när det gäller att
ge rätt vård till personer med intellektuella funktionsnedsättningar som inte

Anders Wieslander, från Medis 5, var dagens
konferencier.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Birgitta Olofsson, Nka, Rakel Lornér, Bräcke Diakoni och Judith Timoney, FUB.

själva kan förmedla vad som fattas dem.
Berry Karlsson, neuropsykolog och Wilhelmina Hoffman, geriatriker gav efter
lunchen lite mer fakta kring åldrande
under rubriken: När glömska blir en
sjukdom.

Demens ett paraplybegrepp
Wilhelmina Hoffman berättade att
demens är ett paraplybegrepp som
innefattar ett 100-tal olika sjukdomar,
där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Var femte person som är över
85 år drabbas av demens. I hela värden
beräknas cirka 50 miljoner personer
lida av demenssjukdomar, och antalet
ökar hela tiden.
Hon betonade också att omgivningens bemötandet, oavsett förändringar,
är a och o för personernas mående.
Berry Karlsson lyfte fram ålders
pyramiden och konstaterade att antalet
äldre med intellektuell funktionsnedsättning ökar.
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– Det är viktigt att komma ihåg att
alla människor som åldras har ungefär
samma grundbehov.

Sorgen kan ta olika uttryck
Sedan var det Riksförbundets FUBs
ombudsman Kia Mundebos tur. Hon
pratade om stöd vid sorg och förlust.
– Personer med utvecklingsstörning
är en utsatt grupp. De kan ha många
förluster bakom sig och kan därför
behöva extra stöd i sin sorg, sade hon
och förklarade att sorgen kan yttra sig
på många olika sätt. Något som personal och anhöriga måste tänka på.
– Vissa personer kan behöva längre
tid för att förstå vad som hänt, vilket
kan innebära en fördröjd sorgereaktion. Framförallt är det viktigt att låta
personer med utvecklingsstörning få
sörja.
– Alla har olika sorgereaktioner och
sitt sätt att uttrycka det på. Personer
med utvecklingsstörning har rätt att

få vara delaktiga och samma rätt till
sin sorg som alla andra, betonade Kia
Mundebo.
Konferensdagen ramades in av sång,
musik och dikter av deltagare från Scen
Medis 5, inslag som var tankeväckande,
medryckande och väldigt uppskattade
av publiken.
Konferensen: ”Åldern har sin rätt
– om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning” den 8 mars var en
av två konferenser på temat åldrande.
Nästa konferens: ”Åldern har sin rätt”
anordnades lördagen den 14 april och
riktade sig då specifikt till personer
med utvecklingsstörning. Även med
följare var välkomna.
Läs mer på Unik Lättläst sidan 6 och
www.fub.se
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Ny granskning av hur normalt
föräldraansvar används
Rättsosäkerhet och bristande kompetens drabbar föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
Granskningen visar att handläggare försöker fylla ut tomrummet på egen hand, vad gäller
både innehåll och omfattning av begreppet ”normalt föräldraansvar”. Det framgår av en nu
granskning av hur normalt föräldraansvar används vid ansökningar av LSS-insatser.
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tt rättsligt tomrum och brist på
kompetens utgör en risk för rättssäkerheten för familjer med barn
med funktionsnedsättning. Detta framgår av en ny granskning av hur begreppet ”normalt föräldraansvar” används
vid bedömning av ansökningar av insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Om nya
insatser tillkommer som ligger i linje
med LSS-utredningens läckta förslag,
är risken stor att många fler familjer
drabbas av bristerna som granskningen
lyfter.
Monica Larsson, jurist och forskare vid Göteborgs universitet, har
genomfört granskningen på uppdrag

av Riksförbundet FUB, för barn, unga
och vuxna med utvecklingsstörning.
Larsson har undersökt domar från förvaltningsdomstolarna liksom Försäkringskassans tolkning och tillämpning
av begreppet ”normalt föräldraansvar”,
vid ansökan om assistansersättning
enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.
Intervjuer har genomförts med
LSS-handläggare och chefer i tre kommuner. Larsson har även gått igenom
utredningar som rör 15 ärenden, där
vårdnadshavare har ansökt om insatser enligt LSS eller assistansersättning
enligt SFB. Även om den kvalitativa
undersökningen inte möjliggör att
generella slutsatser dras, visar den att
tolkningsutrymmet är betydande när
det gäller att fastställa föräldraansvarets omfattning för barn i olika åldrar
och med olika funktionsnedsättningar.
Detta leder till att bedömningarna inte
blir likvärdiga i likartade fall och att
besluten om insatser kan variera i hög
grad, beroende på var man bor och den
enskilde handläggarens kompetens.

Utgår ifrån eget tyckande
Granskningen visar att handläggare
försöker fylla ut tomrummet på egen
hand, vad gäller både innehåll och
omfattning av begreppet ”normalt
föräldraansvar”. Det förekommer att
beslutsfattare utgår ifrån eget tyckande
och vad deras egna barn i motsvarande
ålder, utan funktionsnedsättningar,
klarar av att utföra. Granskningen visar
att olika familjekonstellationer och
situationer, inte beaktas i någon större

omfattning i bedömningen av föräldraansvar, trots att dessa kan innebära ett
stort behov av avlastning.
Vissa intervjupersoner likställer
föräldrars samordningsansvar för barn,
oavsett om barnen har funktionsnedsättning eller inte. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att både Socialstyrelsen och Riksrevisionen har lyft de
orimliga samordningskrav som ställs
på föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Grundläggande kunskap
om funktionsnedsättning och hur det
påverkar vardagen för dessa familjer
verkar saknas bland handläggarna.

Vägledning behövs
Det är mycket angeläget att en vägledning tas fram, förslagsvis av Social
styrelsen, som kan fungera som stöd
vid handläggning och utredning.
Riksförbundet FUB anser att det
rättsliga tomrum och bristen på kompetens som rapporten lyfter måste
åtgärdas skyndsamt. Innan dess finns
knappast förutsättningar för kommunerna att vara huvudmän för ytterligare en insats som kräver kunskap som
i dagsläget brister.
TEXT: LILLEMOR HOLGERSSON,
1:E VICE ORDFÖRANDE
EVA BORGSTRÖM,
INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE

Fakta: Rapporten i sin helhet finns att ladda
ner på FUBs hemsida:
http://www.fub.se/sites/www.fub.
se/files/bilagor/rapport_foraldraansvar_2018-02-20_webb_2.pdf
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Fyra kvällar om LSS oc

I Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå har riksförbundet haft temakvällar tillsammans med lokala
FUB. Två färska rapporter med LSS-tema har presenterats, Monica Larssons granskning av hur
begreppet ”normalt föräldraansvar” används och rapporten ”500 röster om LSS” om vad som kom
fram under FUBs fem LSS-dagar 2017, sammanställd av Eva Borgström från Riksförbundet FUB.

M

ånga FUB-medlemmar har
tagit chansen att lära sig mer
och diskutera. Några lokalpolitiker och tjänstemän har också varit
på plats. Medlemmar som själva har
utvecklingsstörning har fått en egen
presentation av rapporten från FUBs
LSS-dagar, under tiden som FUBs förbundsjurist Julia Henriksson presenterat rapporten om föräldraansvar.

Julia Henriksson föreläser på LSS-dagen i Göteborg.
24 · UNIK
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Fakta om rapporterna:
Eva Borgström, intressepolitisk
samordnare vid FUB, har skrivit
”500 röster om LSS”. Rapporten 500 röster om LS
S
bygger på de erfarenheter av
olika LSS-insatser, som kom fram på de
fem LSS-dagar som FUB ordnade under år
2017. Rapporten ”500 röster om LSS” kommer
också på lättläst.
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forskare, Göteborgs universitet,
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”normalt föräldraansvar”
används vid avslagsbeslut på
ansökningar om LSS-insatser samt
assistansersättning och vårdbidrag enligt
Socialförsäkringsbalken (SFB).
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Många engagerade deltagare på LSS-dagen i Göteborg.

Lena Edvardsson serverade många ”mackor” under dagen.

Denise Cresso-Nydén, projektledare, och Gudrun Tiberg, FI, deltog under
LSS-dagen i Göteborg.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Forum FUB om LSS!

Skoltema på
Forum FUB
I år släpper vi 100 extraplatser till Forum
FUB för de som inte deltar på stämmorna.
Forum FUB handlar på fredagen om skola.
Det blir en eftermiddag fylld med intressanta
föreläsningar och fika.
I slutet av april kan du anmäla dig via:
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/
kalender/forum-fub-skola
När: fredagen 25 maj, kl. 13.30–17.15
Plats: Clarion Hotel Stockholm
Pris: Kostnadsfritt
Programmet: 13.30 Forum FUB om
skola startar. Inledning förste vice förbunds
ordförande Lillemor Holgersson och
moderator Barbro Berger

Judith Timoney föreläste i Växjö.

13.40 Gunilla Lindqvist – “En särskild skola?
Undervisning och lärande i särskolan.”
Specialpedagog, lektor och docent i pedagogik
med inriktning mot specialpedagogik vid
Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.
14.20 Hanna Virhammar – “En app – tusen
möjligheter”
IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder,
Hälsa och habilitering i Region Uppsala.
14.50 Fika
15.30 Jessica Arvidsson – “Särskolan – och
sen?” Fil. doktor i hälsa och livsstil inriktning
handikappvetenskap, samt enhetschef inom
Vård och omsorg i Båstad kommun.

Deltagare på LSS-dagen i Växjö.

M

en blir det inget i Stockholm? Jo, rapporterna kommer också presenteras i maj på Forum FUB i samband med FUBs förbundsstämma och
Inre Ringen Sveriges riksstämma.
I år släpper vi 100 extraplatser till Forum FUB för de som inte deltar på stämmorna. Forum FUB handlar om LSS på lördag 26 maj klockan
9:00–12:00. Anmälan på www.fub.se/forum-fub-LSS Bjud in FUB:are, politiker
och andra som är intresserade av LSS till att vara med – det kostar inget! Fika
ingår. (Lunch, resor eller hotellövernattningar ingår inte.)
Fredagens Forum FUB har tema skola, se www.fub.se/forum-fub-skola.
FUBs arbete för att LSS ska stärkas fortsätter också på andra sätt. Läs i Unik
och på www.fub.se om vad vi gör för att lyfta LSS-frågorna under valåret. Dela
också gärna FUBs filmer och bilder på Facebook och Twitter.

TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM
FOTO: GERT HOLMÉN, MAURO GIACOPINELLI OCH MAGNUS CARLSTEDT

16.05 Inga-Lill Mattsson – “Grus i maskine
riet? Om inkludering i grundskolan.”
Specialpedagog, fil. doktor och lektor i
specialpedagogik vid Stockholms universitet.
16.40 FUBs arbete med Skolval 2018

Forum FUB och Förbundsstämma
25–27 maj 2018
Start: 25 maj kl. 13.30 och avslut söndagen
den 27 maj.
Vi startar på fredag med Forum FUB som i år
handlar om skola och LSS. Från kl 12.00 på
fredag startar registrering och lunch.
Plats: Clarion Hotel Stockholm, tunnelbane
uppgång Skanstull.
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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.

VAR MED OCH STÖD FUB SOM FÖRETAG GENOM ATT
GÅ MED I 1956 KLUBBEN.
KONTAKTA:
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se
JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben
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LSS-kväll på FUB-huset i Göteborg

Eva Borgström, FUB.
Riksförbundet FUB, FUB Västra Götaland
och FUB Göteborg bjöd tillsammans in till en
kväll om LSS i mars.
Vi började med en trevlig fika tillsammans
i FUB-husets café, så vi fick tid att prata och
umgås lite. Under kvällen blev vi fotograferade
av deltagare från Studieförbundet Vuxenskolans studiecirkel. Stort tack för de fina bilderna!
Två rapporter om LSS presenterads under
kvällen: Monica Larssons granskning om
”normalt föräldraansvar” och rapporten om
vad som kom fram under FUBs fem LSS-dagar
2017. Dessa finns nu att läsa och ladda hem
på vår hemsida www.fub.se/goteborg.

Alla FUB-medlemmar, lokalpolitiker och
riksdagsledamöter bland andra var inbjudna.
Det var roligt att se att så många kom!
En anpassad genomgång för medlemmar
med intellektuell funktionsnedsättning gjordes av rapporten från FUBs LSS-dagar.
Det var intressant att ta del av de båda rapporterna och det är viktig läsning inte minst
med tanke på att det är valår i år.
Tack alla som kom för ert engagemang
– det är viktigt!
TEXT ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG
FOTO: MAURO GIACOPINELLI

Denise Cresso-Nydén, projektledare, på
LSS-kvällen i Göteborg.

Dansfest på Björksäter med FUB Östra Göinge 19/1 2018
En bit in i andra halvlek plockades det
upp olika gästartister från publiken, som fick
sjunga sina favoritsånger med bandet. Vilka
duktiga artister som kom upp på scenen! Bara
få se den lycka som lyste i deras ögon när de
fick sjunga med sin favoritorkester. Det är ett
minne jag bär med mig länge.

Tack till alla som bidrog
till festen

Den 19 januari var vår 13:e danskväll på
Björksäter med favoritdansbandet Wizex. I
år kom det över 300 personer till dansen från
olika håll och kanter, med humöret på topp. I
pausen fick vi fylla på med lite mat och dricka
så vi fick nya krafter att rocka vidare.
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Tack till Krister Persson som alltid ordnar det
mesta inför dansen och gör så det blir en
härlig stämning. Och så naturligtvis ett särskilt STORT TACK till världens bästa dansband
WIZEX, som verkligen bjuder på sig själva och
får alla att sjunga med och klappa takten. De
lyssnar, pratar och skojar med alla innan dansen börjar, i pausen och även efter spelningens
slut. De ställer också upp på kort tillsammans
med de som vill.

Vi vill också tacka våra sponsorer: Sparbanksstiftelsen 1826, Broby Rotaryklubb,
Svensk uppdragsutbildning AB, Hässleholm
och Björklundapark AB Hässleholm. Alla dessa
har gjort det möjligt för oss att genomföra
denna populära kväll!! Stort Tack också till Iris
Blommor i Hässleholm som alltid sponsrar oss
med fräscha vårblommor i fina buketter till
orkestern!
Broby Rotaryklubb kom också till danskvällen och delade ut en check till oss. Det tyckte vi
var ett jättetrevligt initiativ.
Till sist, Tack till alla er som kom och dansade loss. Det är verkligen både ett riktigt
gympapass med massor av glädje.
TEXT OCH FOTO: INGELA WINTHER, FUB ÖSTRA
GÖINGE

TILLGÄNGLIGHET

Bra kognitiv tillgänglighet med film

I

dag är det enkelt att filma när vi har
så smarta telefoner och surfplattor!
Film ger bra kognitiv tillgänglighet.
Det är lätt att förstå hur det kommer
vara på Birka-kryssningen om ni gör
en liten film från en tidigare kryssning
och berättar vad som ska hända och
hur kul ni kommer ha. Eller publicerar
en film på er webbplats som visar hur
besökare hittar till FUB-lokalen från
centrum/busstationen/tågstationen. Ni
kan också göra en film om varför LSS
är viktigt för er – det kan vara bra kognitiv tillgänglighet för de som bestämmer i kommunen!

Börja med att fundera på ett par
frågor när ni ska göra en film:
– Vad vill vi med filmen och vem är
filmen till för? Vill vi förklara något
eller ge en instruktion? Ni kanske vill
göra en film till ungdomsgruppen,
för att de ska vara självständiga och
kunna göra iordning fikat själva. Eller
gör vi filmen för att dokumentera? Alla
tycker att det är roligt att se sig själv
dansa på sommaravslutningen. Vill vi
inspirera? Ni kan ju berätta om allt ni
gör i FUB-föreningen för att locka nya
medlemmar!

Planera sedan er film
Skriv ner vad den ska handla om och
vilka delar filmen ska innehålla. Skriv
ett manus om det behövs. Kom ihåg att
inte göra filmen för lång. Det räcker
med några minuter. Blir det för mycket
får ni kanske göra en till film. Fundera
också på miljön där filmen spelas in.
Oftast är det bra med en ren bakgrund,
ordentligt ljust så att tittaren ser vad
som händer och att det är bra ljud.

Fakta
Tänk på ljudet när ni filmar med en
mobilkamera. Det är ofta svårt att få
med bra ljud, men det finns man kan
köpa som går bra att använda med
telefonen.
Tänk också på att alla som är med på
filmen ska godkänna det och veta vad
ni använder filmen till. Har ni bilder
med i filmen ska det vara bilder som
är fria att använda. (Fria bilder finns
till exempel på www.pixabay.com.)
All musik ni använder i filmen ska
också vara fri. (Finns till exempel på
www.youtube.com/audiolibrary/)
För att redigera er film kan ni
använda program som finns i telefonen eller surfplattan. Ni kan också
googla för att hitta något som passar
era behov.

Lycka till!
Det här är del fyra i en artikelserie om
hur vi gör verksamhet tillgänglig för
FUBs medlemmar med utvecklingsstörning. Tillgänglighet för den som har
svårare att förstå och kommunicera
kallar vi kognitiv och kommunikativ
tillgänglighet. Skriv gärna hur ni gör,
så kan vi dela tips med varandra!
VICTORIA SJÖSTRÖM, KOMMUNIKATÖR, RIKS
FÖRBUNDET FUB, VICTORIA.SJOSTROM@FUB.SE
FOTO: PIXABAY.COM
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Skolval 2018

ör att flera med erfarenhet av särskolan ska delta i demokratiska
val har FUB spelat in en film, med
stöd av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF). Filmen
heter Min röst, vårt val och har spelats
in tillsammans med FUBs ambassadör
Victoria Valverde och elever från S:t
Eriks gymnasiesärskola i Stockholm.
Filmen Min röst, vårt val handlar om
demokrati och vikten av att rösta. Filmen släpptes den 18 april. Den kommer
finnas på FUBs hemsida: http://www.
fub.se/asikter/skolval-2018
Filmen Min röst, vårt val är en del
av satsningen ”Skolval 2018”. Skolval
2018 är en metod för att arbeta med
demokrati i skolan. Metoden innebär
bland annat att anordna ett val på en
skola som ger eleverna chansen att ta
ställning och rösta på ett parti. Många
särskolor deltar inte i Skolval. FUB vill
gärna att medlemmar hjälper till och
uppmanar grund- och gymnasiesärskolor runt om i landet att delta. Alla
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valåret. Materialet är främst för skolor,
men kan även användas på fritiden
eller för vuxna personer. Materialet är
gratis.
Du hittar informationen här:
www.mucf.se/valar-i-klassrummet

Faktaruta om Skolval 2018:

FUBs ambassadör Victoria Valverde
medverkar i filmen: Min röst, vårt val.

elever i årskurs 7–9 och gymnasiet får
delta. Elever och lärare i särskolan ordnar Skolval 2018 tillsammans.

Valår i klassrummet
MUCF samlar information och olika
initiativ som kan användas för att diskutera och lära sig om demokrati och

Skolval hålls som ett vanligt riksdagsval
med valsedlar, rösträknare och annat
som hör till. Efteråt räknas alla valresultat ihop och delas med allmänheten.
Skolval är mer än valdagen, det skapar
möjligheter till kunskap, samtal och
utveckling.
Det är enkelt att anmäla sig och allt
material är gratis.
Sista dag för anmälan för att garanterat få material i tid är 1 maj. Sista
anmälningsdag för att delta i Skolval2018 är 1 augusti.
Läs mer om Skolval och anmäl din skola
här: www.skolval2018.se
(KÄLLA: SKOLVAL2018.SE)
TEXT: ZARAH MELANDER, FOTO: JESPER TOTTIE
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Välkommen till Nytidas
dagliga verksamheter
Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på
kontor eller i trädgård, praktik och arbetsträning
i äldreomsorgen.

RSTE AM
SU
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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.
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Nytidas dagliga verksamheter har många inriktningar där
du kan prova olika arbeten för att hitta det du vill göra.
Vårt mål är att du ska känna dig glad och stolt över det
du gör.
Nu är även Resursteamet en del av Nytida. Vi är därför
glada att kunna erbjuda ännu fler inriktningar på dagliga
verksamheter i Stockholmsområdet.

L AV N Y T
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nytida.se

Dags att anmäla sig till årets Intradagar!
Kom och lyssna på
Majgull Axelsson

Morgan Alling

och många fler!

ns
Hur ska framtide
LSS se ut?
LSS-utredningens huvudsekreterare
Anders Viklund presenterar
utredningens slutsatser.
Därefter diskussion om
LSS-lagstiftningens framtid med bland annat:
Ann-Helen
Dahlqvist,
Gävle.

Harald
Strand,
Tullinge.

Monica
Larsson,
Göteborg.

Barbro
Lewin,
Uppsala.

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

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

Göran
Stridsberg,
Kalmar.

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

Intradagarna anordnas av tidskriften Intra i samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens
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Specialprojekt
– Volymen på max!

U

nder februari blev FUB överraskade av Postkodlotteriet på
rikskansliet. Då fick vi reda på att
vi blivit beviljade 5,8 miljoner kronor
för ett nytt projekt ”Volymen på max!”
som ska handla om jämställdhet och
ungas organisering. Under Postkod
lotteriets gala den 21 februari fick FUBs
representant Anna Ringström ta emot
den stora checken.
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Projektets främsta målgrupp är
för ungdomar och unga vuxna i FUBs
målgrupp. Målet med projektet är att
utveckla metoder och strategier för
stärkt deltagande, engagemang och
organisering för unga med utvecklingsstörning, särskilt unga tjejer. Med projektet vill FUB stärka ungas chanser att
kunna påverka sina egna liv, vara en del
av samhället och få större inflytande i

FUB. Projektet kommer utveckla ett
nätverk för och med unga. I det arbetet
kommer vi arbeta tillsammans med
FUBs lokalföreningar och länsförbund.
Projektet kommer drivas under två år
och starta upp snarast möjliga, troligtvis efter sommaren. Mer information
kommer inom kort på FUBs hemsida.
FOTO: WWW.FUB.SE
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Skolkommittén
– sista mötet för terminen

Från vänster: Zarah Melander, ombudsman
Linda Grundel Hansen, ledamot
Barbro Berger, ledamot
Jeanette Persson, ledamot
och Pentti Lamberg, ledamot.

Den 11 april träffades Skolkommittén för
andra gången i år. Under mötet diskuterades
bland annat pågående utredningar, såsom
Skolmyndighetsutredningen och Komvuxutredningen. Skolkommittén pratade också
om aktuella skolfrågor, kommande aktiviteter
kopplade till området skola och utbildning,
samt planerade sommaren och höstens arbete.
Har du frågor till Skolkommittén eller vill
veta mer om FUBs arbete med området kan
du kontakta ombudsman Zarah Melander:
zarah.melander@fub.se
PENTTI LAMBERG, FÖRBUNDSSTYRELSEN

Inflytandecafé i Lund

Riksförbundet FUBs
ordförande har avgått

Riksförbundet FUBs ordförande Thomas Jansson
har lämnat sitt uppdrag av hälsoskäl. Thomas
Jansson lämnar även alla övriga uppdrag inom
FUB. Under tiden fram till FUBs förbundsstämma
den 25–26 maj 2018 leds arbetet i förbundet av
första vice ordförande Lillemor Holgersson och
andre vice ordförande Jan-Åke Wendel.

Den 20 mars var Rebecka och Zarah från FUBs rikskansli
inbjudna till inflytandecafét i Lund. Inflytandecafét är ett
initiativ som drivs av Ungdomspolitiken i Lund där elever i
grund- och gymnasiesärskolan får chans att tycka till och
påverka kommunpolitiken. Temat detta tillfälle var valet
2018. Rebecka och Zarah höll en workshop där deltagarna
fick diskutera vad de tycker om, hur de vill förändra sina liv
och hur de vill förändra världen. Frågorna kommer FUB
fortsätta arbeta med under året för att ta reda på och lyfta
perspektiven från unga i FUBs målgrupp.
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN RIKSFÖRBUNDET FUB
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Lena Hallengren ny

Barn- äldre- och jämställdhetsminister.

Stärk LSS – Stärk rätten
till ett liv som andra

I början av mars utsågs Lena
Hallengren till ny Barn- äldre- och
jämställdhetsminister. Hon har var
biträdande utbildningsminister, med
ansvar för förskola, ungdomsfrågor och
vuxnas lärande mellan 2002 till 2006.
Hon har sedan dess haft flertalet ledandeposter i riksdagen. Under förra mandatperioden var hon vice ordförande i
socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i socialpolitiska frågor,
med ansvar för bland annat sjukvård,
äldreomsorg och funktionshinders
politik. Hon har suttit i riksdagen sedan 2006 och har varit ordförande i
flera utskott nu närmast ordförande i utbildningsutskottet.
FOTO: NINNI ANDERSSON/REGERINGSKANSLIET

En fjärdedel av all
personlig assistans
utförs av nära anhöriga
En ny analys från Försäkringskassan visar att nära anhöriga står för över
en fjärdedel av all utförd personlig assistans – men det ser olika ut beroende på faktorer som exempelvis den assistansberättigades ålder.
Personlig assistent är en stor yrkesgrupp där de nära anhöriga står för
över en fjärdedel av all utförd assistans. För assistansmottagare upp
till och med 18 år utför nära anhöriga drygt 50 procent av all utförd
assistans. Den största gruppen assistenter till nära anhöriga är föräldrar,
framför allt bland barnen, och en majoritet av dem arbetar minst 20
timmar per vecka, men många över 40 timmar.
– Det har saknats kunskap om vilka som arbetar som personliga assistenter och i vilken utsträckning. Med den här studien hoppas vi inspirera
till mer forskning på området. Det är viktigt inte minst för att ta reda på
hur valet av assistenter påverkar till exempel målet med den personliga
assistansen och LSS, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen funktionsnedsättning på Försäkringskassan.
Analysen visar också att för barn med funktionsnedsättning är det
betydligt vanligare att mamman arbetar som assistent än att pappan
gör det.
– Drygt hälften av alla mammor till barn med assistansersättning arbetar mer än 40 timmar per vecka som personlig assistent. Motsvarande
siffra för papporna är en tredjedel. Dessutom är det fler pappor än mammor som inte alls arbetar som personliga assistenter till sina barn, säger
Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan
www.forsäkringskassan.se
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Tio filmer om hur LSS kan stärkas
Regeringen vill minska kostnaderna för assistans och tror att fler kanske
väljer assistans för att andra LSS-insatser inte är bra. Men det är svårt att
få assistans, även för den som verkligen behöver det.
Alla LSS-insatser behövs – för många med flera och stora funktionsnedsättningar är det bättre att få personlig assistans än att bo i gruppbostad.
FUB gör under våren 2018 tio filmer om hur LSS kan stärkas. Det här är
den sjunde filmen. Alla filmer bygger på riktiga citat av våra medlemmar.
Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmen!
www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/film-stark-lss-stark-ratten-tillett-liv-som-andra
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Bokrecension
Ny bok om att vara
förälder till barn med
funktionsnedsättningar!

Mitt annorlunda barn ger tips, uppmuntran,
handfasta råd och massor av reflektioner över olika
sidor av ett annorlunda liv med annorlunda barn.
www.bonasignum.se

Den här boken är en självbiografisk bok skriven
av Ann Gomér. I boken berättas om när första
barnet kom utan problem, när andra barnet dog
under graviditeten och det tredje barnet föddes
med en lite ”annorlunda genupsättning”.

BTJ-häftet nr 9, 2018.
Lektör Katharina Jacobsson:

Hur blir då livet som förälder till ett annorlunda barn? Kan man hitta livsglädje igen när oro
och tankar på döden är ständigt närvarande? Det
är inte alldeles enkelt, men det är fullt möjligt.
Den här boken visar flera olika sätt att komma dit.
I boken granskas även vår syn på människor
med olika funktionsnedsättningar. Har vi verkligen en förskola och skola för alla barn? Är alla
människor värda lika mycket? Och varför är det
så negativt laddat att vara utvecklingsstörd?

”Mitt annorlunda barn är en utlämnande berättelse
som fokuserar på den komplexitet och de känslor
som kan uppkomma när graviditeter avslutas på ett
sätt som inte ligger i paritet med det förväntade…
hur samliv och umgänge påverkas och hur det går
att finna glädje och ljuspunkter. I boken finns ett
avsnitt med personliga råd till andra som söker
stöd i sin roll som föräldrar till ett funktionshindrat
barn. Avslutande ord är författade av storasyster
Fanny Gomér som bidrar med ett syskonperspektiv
på situationen att vara syskon till ett barn som är
annorlunda men oändligt älskat. Mycket läsvärd!”

Två nya lättlästa böcker
Bara dra av Ann-Helén Laestadius
Ann-Helén Laestadius har skrivit en lättläst gnistrande berättelse
om en tonårings längtan bort från tradition och krav.
Men när är man fri? undrar Johannes.
Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero.
Han har hoppat av gymnasiet
eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln.
Men Johannes vill någonting annat.
Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån.
Men om han gör det sviker han sin familj.
Så träffar han Minna.
Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne.
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Behöver du stöd för att
komma ut i arbetslivet?
Via Misa kan du få daglig verksamhet
på en arbetsplats.

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

Två smarta brorsor av Monica Byekwaso
I den tredje, helt fristående, delen i serien är
bröderna Nalle och Niklas
på väg till morfar Sture.
Han bor mitt ute på landet i en stuga.
Först är det tåg, sen är det buss.
Inga problem, Niklas har redan köpt biljetter till båda.
Han har dem i sin sprillans nya smartphone.
En varm humoristisk berättelse om två bröder
som är smarta var och en på sitt vis.
Monica Byekwaso har tidigare skrivit om Nalle och Niklas
i de två fristående böckerna
Bästa brorsorna och Brosor med brudar.

www.misa.se

info@misa.se

08-580 813 40
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