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Trevligt möte med statsministern
Alla politiker har ett ansvar
att berätta om sin politik
på ett tydligt sätt.
Då kan alla människor ta ställning
till de olika alternativ som finns.
Du har varit statsminister i snart 8 år.
Är det jobbigt?
– Nej, det är jätteroligt.
Vad har varit roligast
– Det roligaste med mitt jobb är
att vara ute i landet

Jämtlands riksdagsledamot Saila Quicklund, Anna-Greta Wikén och
Elise Ryder Wikén, ordförande för moderaterna i Berg.

och träffa människor i deras vardag.
Vad har varit svårast?
Statsminister Fredrik Reinfeldt tyckte det var trevligt att träffa Anna-Greta Wikén vid ett besök i Östersund.

– När det var finanskrisen

Trevligt möte med statsminister
Fredrik Reinfeldt

under 2008 var det svårt.

Anna-Greta Wikén träffade
statsminister Fredrik Reinfeldt
när han besökte Östersund i
maj i år.

Då var det stora risker
Unik ställde några frågor till statsminister

människor och lyssnar på deras tankar

att väldigt många jobb skulle förvinna;

Fredrik Reinfeldt:

om vardagen och livet.

och att ekonomin i Sverige skulle bli dålig.

Tycker du att det är viktigt

Det är viktigt att lyssna på alla människor.

Tack och lov lyckades vi hantera

att även personer med

Till exempel är vi ofta ute och knackar dörr

den på ett bra sätt.

utvecklingsstörning

och träffar människor

Sverige har kommit ut ur krisen

– Vi småpratade lite. Det var väldigt trevligt.

deltar i politiska sammanhang?

med olika erfarenheter.

starkare än många andra länder

Jag sa till honom att jag tycker det är viktig
att fler unga, och personer

– Ja, jag tycker att politiken
ska vara inkluderande,

Hur tycker du man ska göra

Kan man ta semester

med utvecklingsstörning får jobb,

så att alla människor känner

för att få fler personer

om man är statsminister?

och att de får bättre betalt för sina jobb.

att de kan vara med och bidra.

med utvecklingsstörning att rösta.

– Som statsminister är man är alltid i tjänst,

I förra valet var det bara två av tio

men man behöver inte alltid vara på kontoret.

Tycker du att ni politiker lyssnar

som röstade

tillräckligt mycket på personer

– Det är viktigt att många människor

som har en utvecklingsstörning.

röstar i valet.

– Jag tror att det är svårt att svara för alla.

Inför valet har vi målet att prata

Jag reser ofta runt i Sverige och pratar med

med 900 000 väljare.

Vad ska du i så fall göra på semestern?
Jag hoppas på några soliga dagar
med lite mer avkoppling.
Då läser jag gärna en bra bok.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Anna-Greta har varit engagerad politiskt
i flera år. Moderaterna gick hon med i
för en tid sedan.
– Jag tycker det är viktig med samarbete.
Alla partier ska samarbeta då blir det
lättare att lösa viktiga frågor, säger hon.
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ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2014

FÖRBUNDSSTÄMMAN 2014

Förbundsstämman 2014
Den 16 - 18 maj var det förbundsstämma i Malmö.
Det kom många FUB:are och Klippan-medlemmar till stämman från hela landet.
Den inledande temadagen handlade om LSS-frågor.

Ordförandekonferens hade
valet och arbete som tema
26–27 april var det Klippans ordförandekonferens i Haninge utanför Stockholm.

Kajsa Råhlander delade sina tankar om
föräldraskap.

Per-Anders Larsson röstar, Agneta Karlsson observerar. I förgrunden Björn Eklund (till vänster)
och Urban Johansson (till höger).

Jan Olson framför Kennerth Björn.

Gert Johansson och Anders Bond byter några ord.

Det kom 30 personer från Klippanföreningar

På söndag var temat arbete.

i hela Sverige.

Vi såg teatern ”Churchill var inte heller klok”.

Temat på lördagen var Supervalåret 2014.

Den handlar om hur det är att söka arbete

Det handlade om EU-val i maj

och försöka få ett jobb

och riksdagsvalet i september.

om man har en funktionsnedsättning.

Deltagarna fick information om hemsidan

Många tyckte teatern var jättebra.

www.allavaljare.se.

En deltagare sa efter teatern:

Där kan man lära sig mer om hur man röstar

”Jag kände igen mig.”

och läsa om de olika politiska partierna.

Efter teatern kom några personer från MISA,

Många frågor till politiker
Två riksdagspolitiker kom på besök
och svarade på många frågor från deltagarna.
Frågorna handlade till exempel om
varför vissa inte får kontaktpersoner längre,
hur man blir politiker och vad politiker
vet om personer med utvecklingsstörning.
Senare på eftermiddagen fick alla deltagare
Agneta Hägerstrand, Marie Kryhl och Carina Bergström Bång
i samtal under pausen.

Ewa Ferin och Ingegerd Carlman glatt samspråkandes.
FOTO: JOHANNA WALLIN
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som vill testa att provrösta
bakom en riktig valskärm

och pratade om arbete.
Det är ett företag som hjälper personer
med funktionsnedsättning att få jobb.
Två personer med funktionsnedsättning
berättade om vad som är bra med att jobba
men också vad som är svårt.
Konferensen avslutades med
utvärdering och fika.
TEXT: DANIEL RAUSCH FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM

och med riktiga röstlådor.
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KAMPANJEN
FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Ansökan om ett vanligt liv
Kampanj från FUB
FOTO: KARL-FREDRIK VON HAUSSWOLFF

”Klart Oscar ska få gå på bio.
Det är bara att ansöka.”
Mycket i ditt liv är så självklart.
Att gå på bio, träffa kompisar,
träna, fika, resa. Så borde
det vara för alla, men så är det
inte. Vi som har en utvecklingsstörn
ing behöver stöd och
hjälp för att klara av vardagen.
En kontaktperson som kan följa
med

oss är skillnaden
mellan ett bra och ett dåligt
liv. Men det måste vi ansöka
om och tyvärr blir det
ibland avslag. Rätten till ett
vanligt liv borde vara lika självklar
för oss, eller hur?
Självklart för dig. Ansökan för
oss.
fub.se/vanligtliv
#vanligtliv

Den 17 juni startar FUB:s nya kampanj:
”Ansökan om ett vanligt liv”.
FUB gör kampanjen för att visa
vad viktigt det är att alla som behöver
får olika LSS-insatser.
Exempelvis kontaktperson,
ledsagare och assistans.
Många får avslag på sina ansökningar.
Det är fel, tycker FUB.
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Sommartårta
Här kommer recept på en choklad- och bärtårta
som inte behöver gräddas i ugn. Den är utan mjöl.

Oscar Wetterlund.

Oscar är model på Funki models
Han gillar träning och att träffa kompisar

Lotta Dyall,
kost- och hälsocoach.

Gör sedan toppingen
Till topping:
Jordgubbar och banan

Oscar Wetterlund är en av modellerna
från Funki models.

DET HÄR BEHÖVER DU:

När Unik träffar Oscar har han bara någon vecka

Nötmjöl, kakao, dadlar, bananer, avocado,

kvar på gymnasiesärskolan i Häggvik.

råsocker, vaniljsocker, 1–2 liter jordgubbar

Studentmössan ska han snart sätta på sig.

och lite mynta.

Han berättar att han gått medialinjen
och tycker skolan är bra.

TILL BOTTEN:

När jag frågar vad han gillar bäst säger han:

3 dl nötmjöl (mandel) eller eget mjöl

”– Att sluta”, och skrattar gott.

(mal nötterna i en kvarn)

Oscar gillar att resa, bada och hänga på stan.

1 msk kakao

Men mest gillar han att träna på gym.

10 st dadlar

Finhackad mynta.
Ta ut botten ur frysen (när den stelnat)
Lägg på fyllningen
Toppa med mycket jordgubbar och hackad mynta.
Strö över lite vaniljsocker som dekor.

Njut av en nyttigare tårta!
Trevlig sommar önskar Lotta!

Han tränar flera gånger i veckan och är stark.
Rätt ofta åker han också för att träffa kompisar

Lägga allt i en bunke.

på olika fritidsgårdar.

Mixa allt till en smet.
Bred ut smeten i en låg kakform.

– Alla ska ha rätt att leva ett bra liv,

Tillgänglighet viktig fråga

ett normalt liv, ett liv som alla andra.

Oscar är också intresserad av frågor som rör

Ingen ska behöva bli diskriminerad

tillgänglighet.

för att man har någon funktionsnedsättning.

Gör sedan fyllningen.

Han har också startat en facebooksida,

Alla ska få leva ett delaktigt och aktivt liv.

TILL FYLLNING:

där han skriver vad han tycker

Det säger Thomas Jansson.

4 bananer

om tillgängligheten på olika platser som besökt.

3 avocado

Han är ordförande för FUB.

Ställ i frysen tills det stelnar.

6 msk kakao
– Jag tycker om att göra mycket, förklarar Oscar.

Kampanjen består bland annat av affischer

2 msk råsocker

Tack vare sina assistenter kan Oscar

med ansikten på personer.

2 tsk vaniljsocker

leva ett aktivt och bra liv på sina villkor.

Personerna är modeller

Mosa banan och avocado.

Det är viktigt för mig,

från modebyrån Funki models.

Vispa sedan alltihop.

säger Oscar Wetterlund, och åker i väg till gymmet

Alla har sagt ja till att deras rätta

Det ska blandas ordentligt.

tillsammans med sin personliga assistent.

Ställ fyllningen i kylen.

namn används.

Foto: Agneta Berghamre Heins

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

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

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

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

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

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

Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar
träffa en snäll och omtänksam kille i
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling,
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner
sökes. Skicka gärna med foto.
Hej, jag söker en tjej mellan 27 till 37 år. Jag bor i
Skriv till Rita Andersson

Örebro. Jag är snäll och lugn av mig. Jag varken röker eller snusar
eller dricker alkohol. Skicka gärna med ett foto.
Hej,till
jagKristian
är en kille
Skriv
039 på 21 år och bor i ett

gruppboende i Slite. Jag söker efter brevvänner i
åldern
18-21Carina
år. Jagoch
spelar
fotboll
Gute
Hej,
jag heter
är 42
år. Jagi VIF
är 149
cm och
lång och
bowlar.
Jag gillar
ocksååkaattpågå
på stan,Det
läsa,
lyssnar
på musik.
Jag brukar
länsdanser.
kanspela
vara
bra
du somtitta
svarar
nära
Avesta
i Dalarna.
SkickaDu
ett får
foto,
påomdatorn,
påbor
film
och
lyssna
på musik.
tack.
gärna ha liknande intressen. Svara gärna med foto.
Skriv till Carina 040
Skriv till Marcus Mattsson

Hej,
och
somom
är
Hej,jag
jagheter
heterClemencia
Therese och
ärvill
36ha
år.en
Jagkille
tycker
ungefär 20 år. Han ska inte röka eller snusa men får gärna ha en
att sjunga karaoke, spela playstation och att gå i
mobil bara om han inte håller på med den hela tiden. Jag tycker
naturen.
Du som
svarar
vara
år. på
Helst
om
att vara med
kompisar
ochska
gå på
bio,35-40
ut och äta
restauska du
i Stockholm.
Du som
svarar
ska jag
vara
ranger
ochbo
mysiga
hemmakvällar.
I filmväg
så gillar
Emil och
snäll
Pippi
ochoch
allapålitlig.
andra Astrid Lindgen-filmerna, men inga hemska
filmer.
så har jag ingaElmessar
fler krav.
SkrivAnnars
till Therese
Skriv till Clemencia 041

Hej, jag är en kille på 31 år som söker dig

Hej,
jag är entjej
kille
på 49år.
årMina
som intressen
söker en flickvän
i
romantiska
25-30
är
åldern 36-43 år. Jag bor i egen lägenhet i en gruppbostad i Borromantiska middagar och sköna hemmakvällar. Jag
länge. Mina intressen är dansmusik och tjejer. Jag har en hobby,
är en sportig kille med massor av humor. Svara
det är modellbyggen. Sänd ett foto. Hoppas på svar.
gärna
Skriv
tillmed
Jens foto.
042

Skriv till Patrik Svanberg

Hej, mitt namn är Katrin och jag är en tjej på 44 år.
jagkompisar
heter Monica
fyller
45intressen
år i december.
JagHej,
söker
att kunnaoch
träffa.
Mina
är dagsresor,
lyssna
på
musik,
gå
på
bio
och
annat.
Jag är blind. Jag bor i egen lägenhet i Landskrona.
Skriv
Katrin
Jag till
tycker
om043
att jobba på dagcenter. Jag

tycker även om att gå ut på promenader. Jag vill
Hej,
jag heter
Sara
och är
34män
år. Jag
bor iålder.
Dalarna
och jobbrevväxla
med
kvinnor
och
i min
Skicka
bar
på
dagcenter.
Jag
spelar
bowling
i
Hedemora.
Mina
intressen
gärna med foto.
är dator, musik, kompisar, festa, resor, dans, myskvällar, laga
Skriv till Monica Svensson
mat, baka, långpromenader, se på hockey och singstar.
Skriv till Sara 044

Hej, jag är en kille på 46 år. Bor på ett
gruppboende
i Kalix.Jag
Ärletar
intresserad
avsom
dans,
tittagamHej,
jag heter Klaus.
efter en vän
är lika
påsom
TV, jag.
köraJagbil,
vara
utesingelkille.
och promenera.
enut
mal
är 45
år och
Intressen:Söker
dans, gå
tjejfika,
attmysiga
brevväxla
med ochoch
eventuellt
och
hemmakvällar
gå ut ochträffas.
gå. Skicka gärna
med
ett
foto.
Skriv till Tore Oja
Skriv till Klaus 045
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Hej, jag heter Ulf och jag vill brevväxla med en
tjej. Jag är 65 år och intresserad av nästan alla sporter, men
mest hockey. Jag tränar boccia varje vecka och är ibland på
tävlingar. Jag tittar på TV och filmer och lyssnar på musik. Jag
bor i egen lägenhet.
Skriv till Ulf 046

Hej, jag är 42 år och ensamstående mamma med
tre barn. Jag är skild och singel och gillar att gå ut och
dansa, bio och mysiga hemmakvällar. Jag röker inte och har
katt. Jag är en god person att vara kompis med. Jag vill gärna
ha några brevvänner.
Skriv till Maria 052

Hej, jag heter Karin och är en tjej på drygt 43 år
boende i Småland. Jag söker kompisar. Mina intressen är att
sjunga, spela spel, resa och mycket annat. Jag bor i en egen
lägenhet med ytterst lite hjälp. Skicka gärna med ett foto.
Skriv till Karin 047

Hejsan, jag är en trevlig, glad och positiv kille på
33 år och jag heter Matthias. Jag söker en snäll och go tjej
mellan 25-40 år som vill ha ett fast och troget förhållande.
Mina intressen är bandy, fotboll och gå på auktioner, loppisar. bio, gå ut och äta på någon restaurang, mysiga hemmakvällar, film och musik. Sen på sommaren gillar jag att
vara i stugan på Västkusten, bada, sola och fiska. Du som
svarar ska vara rätt självständig.
Skriv till Matthias 053

Hej, jag heter Ronny och är 23 år! Jag söker en snygg
och mysig tjej, ungefär i min ålder. Jag bor utanför Södertälje, så du får gärna vara från Stockholmsområdet. Musik
intresserar mig och jag spelar kontrabas i en orkester med
mina vänner. Jag jobbar i ett konstgjuteri där jag gjuter i betong och kör truck. Jag tycker bra om mitt jobb. Jag ser också
mycket på film och spelar på min dator. Hör gärna av dig till
mig och berätta om dig själv.
Skriv till Ronny 048
Hej, jag heter Ulrika och är 39 år. Jag söker en snygg
och trevlig kille som inte röker och dricker, helst i Stockholmstrakten. Mitt stora intresse är musik. Jag sjunger i kör
och tycker om att dansa. Jag jobbar på dagcenter bland annat med konsthantverk. Skriv gärna till mig och berätta vem
du är!
Skriv till Ulrika 049
Hej, jag är en kille på 36 år och heter Anders. Jag
söker kill- och tjejkompisar mellan 35 och 37 år (ska helst
bo i Rättvik). Mina intressen är att gå på tisdagskul, gå på
promenader, på bio och att hyra film.
Skriv till Anders 050
Hej, jag heter Per och är 61 år. Jag söker en flickvän,
40-60 år i Eskilstuna eller i närheten. Mina intressen är att gå
på loppis, dansa, bilar och djur.
Skriv till Per-Erik 051

Hej, jag heter Daniel och är 29 år. Jag bor på ett
gruppboende på Lidingö, som ligger i Stockholm. Mina
intressen är: bowling, gå på allhusdisco/fryshusdisco och
träffa min familj och vänner. Jag tränar också styrketräning
och går på danskurs en gång i veckan. På våren och hösten
kör jag moped till jobbet, och på fritiden också. Om du är
en tjej mellan 25-30 år och bor i Stockholm skulle det vara
roligt om du ville svara på det här brevet. Du får gärna skicka
med ett nytaget kort på dig om du vill. Ha det så bra tills vi
hörs igen.
Skriv till Daniel 054
Hej, jag är en kille på 37 år som söker brevvänner
i hela Sverige. Jag är singel och söker ny flickvän. Jag bor i
egen lägenhet och jobbar som vaktmästare på måndagar,
städar, dammsuger, internet och går och fikar. Ibland åker
jag på länsdans.
Skriv till Christian 055
Hej, jag heter Andreas och är 34 år och singel.
Jag skulle vilja träffa någon som har samma intressen som
jag. Jag gillar både tjejer och killar. Det är trist att vara singel
när man är 34 år. Jag gillar att gå på bio, bowla, åka båt,
fika och gå på museum och vara ute och promenera. Jag
har en hund som heter Ludde som jag går ut med. Jag bor i
Vällingby. Hoppas Du finns som vill träffa mig.
Skriv till Andreas 056
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Fråga FUB-experten

Gå och rösta
på valdagen!

FUB:s jurist Nina Alander svarar på frågor

FRÅGA

Blommor är fina.

Jag hoppas många går och röstar.
Det är jätteviktigt, skriver
Anna Niklasson, Riks-Klippans styrelse.

Jag vill plocka blommor att ha i min lägenhet

Träffas

de ändå är finare ute.

Samma bråk varje år.

Det är viktigt att vi i Riks-Klippans styrelse

Får jag inte ha blommor?

Jag vill inte ha bråk.

i gruppbostaden på fredagar .
Johan i personalen säger att han är allergisk.
Han säger att jag kan titta på dem ute och att

träffar medlemmar ute i landet

Jag vill bada och ha härligt och äta

och att ni talar om hur ni vill ha det.

SVAR

så många glassar jag vill.

Ni får gärna bjuda in oss till Klippan-sektionerna

Det är din lägenhet och du bestämmer om

Kan ni hjälpa mig?

och FUB-föreningarna.

du vill ha blommor där.

Det är viktigt att vi får veta vad ni

Om Johan är allergisk så behöver han inte

SVAR

tycker att vi ska syssla med.

komma in i din lägenhet.

Säg till gode mannen att om han inte slutar

Kanske någon annan personal kan hjälpa dig

tjata så skaffar du en annan ledsagare.

Vi träffade justitieministern

inne i lägenheten om du behöver hjälp.

Vi vill också berätta för er vad vi kommer fram till.

Säg att du vill ha lugn och ro och njuta av

Säg till Johan att sommaren är kort och att

Till exempel så fick Markus och Gunilla träffa

glass och bad och sommaren.

han slipper dem till hösten.

Säg att han förstör din lycka för dig.

justitieminister Beatrice Ask för några veckor sedan.

Säg till honom att om han inte har något

De pratade om att det är viktigt att

FRÅGA

fler personer med utvecklingsstörning

snällt att säga så är det bättre om han är tyst.

Jag gillar att bada i sjön.

röstar i valet till riksdagen.

En god man eller ledsagare ska inte

Det finns en glasskiosk vid sjön.

bestämma över vad du ska göra eller äta.

Jag åker dit med min ledsagare

Du åker ju inte och badar hela sommaren

som också är min god man.

och äter glass varje dag.

Tre glassar eller minst två vill jag ha.

Ha en trevlig sommar!

Gå och rösta!
Jag tycker att alla ska gå och RÖSTA på valdagen.
Det är jätteviktigt.

En när jag kommer och minst en senare.
Gode mannen säger att det inte är bra.

Nu önskar jag alla en riktigt bra sommar!

Han säger att jag blir tjock och att jag ska
spara mina pengar.

ANNA NIKLASSON
VICE ORDFÖRANDE I RIKS-KLIPPAN

Anna Niklasson
vice ordförande
anna.niklasson@fub.se

Jag vet att jag har råd med två glassar.
Det kostar inget att bada.
Om jag blir tjock på sommaren
bryr jag mig inte om.
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Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Möte med minister Beatrice Ask
Hur ska vi få fler att rösta.
Bara två av tio personer med utvecklingsstörning

Övrigt i Unik nr 3

röstade förra gången det var val.
Det vill Riks-Klippan försöka ändra på.
I Maj fick Markus Petersson och Gunilla Karlsson

SID 30
Markus Petersson och Gunilla Karlsson från Riks-Klippans styrelse, tillsammans
med Elisabeth Langran, jurist på FUB, träffar Beatrice Ask.

från Riks-Klippans styrelse träffa Beatrice Ask.

Därför röstar vi!

Hon är justitiminister.

Olle Westin bor i Östersund.

De lämnade över ett brev med förslag

Stefan Bartsch bor i Kärrtorp i Stockholm.

till ministern.

De har ett gemensamt intresse.

I brevet stod det hur man ska göra för att få

Båda tycker det är viktigt med politik

fler med utvecklingsstörning att rösta:
•

Valsajten ”Alla väljare ska alltid finnas.”

•

Det ska bli möjligt att rösta via internet
från sin dator

och att rösta.

SID 30

- Alla borde ta chansen att påverka.

Olle Westin tillsammans med social
demokraternas ordförande Stefan Löfvén.

Tävling

Så här vill vi bo

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

som flyttat hemifrån.

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 9
x. Sidan 20
2. Sidan 30
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 1 september måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.
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Stefan Bartsch.

Därför ska man rösta,
anser Olle och Stefan.

Linnea Björkqvist är en av många unga
Hon har fått en egen lägenhet i en
ny gruppbostad.
- Den är jättefin, säger Linnea.
FUB har undersökt hur personer
med utvecklingsstörning vill bo
och vilket stöd man vill ha.
I juli kan man läsa mer om det på
FUBs hemsida. www.fub.se

SID 9
Linnea Björkqvist.

Rätt svar i Unik Nummer 2, 2014:
1, sidan 20.
Vinnare:
1) Ingrid Sjölin, Varberg
2) Anna Stenman, Skellefteå
3) Susanna Påhlman, Billdal
4) Kerstin Wärmstrand, Karlstad
5) Anna-Klara Saxholm, Tranås

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00

LÄTTLÄST UNIK · 13

Unik ännu mer unik
med två framsidor!
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Ansökan om ett vanligt liv
– ny stor kampanj
Så vill vi bo – FUB:s boendeenkät
Välbesökt stämma
Stor valguide – Så svarar partierna
önskeintervjun :

statsminister Fredreik Reinfeldt
..
..
L AT T L AS T

Allas lika värde!
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295, telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Lillemor Holgersson,
2:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Lennart Tehage
lennart.tehage@fub.se
036-137 365
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Jan Pettersson
072-9274720
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
070-5692968
Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se

Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@.fub.se
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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FUB:s förbundsstämma
hölls i Malmö den 16–18
maj. En temadag om
LSS-frågor väckte stort
engagemang.

FUB:s kampanj: ”Ansökan om ett vanligt liv”
syns bland annat i dagspress, i tunnelbanan
och som bioreklam under sommaren.

Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se

Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se

sid

Riks-Klippan träffade
Beatrice Ask för att
diskutera vad som bör
göras för att fler ska
rösta.

sid
Omslag: Isabelle Ågren.
Foto: Karl-Fredrik Von Hausswolff
Omslag Lättläst: Fredrik Reinfeldt och Anna-Greta Wikén.
Foto: Jan Jonsson.
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Linnea Björkqvist har
nyss flyttat hemifrån.
FUB:s boende
undersökning visar
hur unga vill bo.

FUB:S 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 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
Internet: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37
Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
08-50 88 66 35
Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24

Den blomster tid nu kommer klingar ut och ett gäng yriga årskurs sexelever ser ett långt härligt sommarlov framför sig. När jag blickar runt
på den sommarfagra skolgården inser jag att den är som ett Sverige i
miniatyr. Här ryms alla; oavsett vilket hörn av världen man kommer ifrån.
Vi som står här delar just denna tradition. En stark gemenskap infinner
sig i det sommarfagra och framförallt kring barnen som är vårt hopp och
framtid.
Sedan EU-valet har många diskussioner förts om svenskhet och traditioner. Av de drygt 50 procenten som röstade i EU-valet lade ändå nästan
90 procent sin röst på partier som bejakar mångfald.
I debatten är det viktigt att komma ihåg att vi är många, många som
står för just de värden, som fört Sverige i topp internationellt sett vad gäller: demokrati, positiv syn på invandring, delaktighet och alla människors
lika värde.
Den 17 juni drog FUB:s nya kampanj: ”Ansökan om ett vanligt liv”
igång runt om i landet. Kampanjen syftar till att väcka till eftertanke just
när det gäller alla människor lika värde och rätten att få leva ett delaktigt,
vanligt och rättvist liv.
Två av modellerna på kampanjaffischerna får ni möta i detta nummer
av Unik: Isabelle och Oscar. Två aktiva ungdomar, som tack vare kamp
från starka anhöriga kunnat få de LSS-insatser de behöver för att leva det
liv de önskar. Tyvärr ser det inte ut så för alla.
Missa inte heller Unik:s valguide i detta nummer. Där svarar alla politiska partier på frågor som rör personer med utvecklingsstörning.
Och i Lättläst skickar statsminister Fredrik Reinfeldt en sommarhälsning till Uniks läsare.
Så kära läsare - njut av sommar, semester, bad, jordgubbar, vänner
och familj.
Trevlig sommar!

Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.g@fub.se
08-50 88 66 34
Kristina Heilborn, insamlare,
kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47
Elisabeth Langran, vik. förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32
Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30
Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 37
Victoria Sjöström, Klippansekreterare,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38

Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22
Erling Södergren, tf. kanslichef,
ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29
Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
Iren Åhlund, projektledare
iren.ahlund@fub.se
08-50 88 66 32
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

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

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

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

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

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

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Alf Lundin, ordförande
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.t egner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

REDAKTION UNIK
Utges av: FUB – För barn, unga och
vuxna med utvecklingstörning.
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med
utvecklingsstörning och deras familjer.
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.
Upplaga: 22.000 exemplar
Prenumeration: 300 kronor/år
Telefon: 08-50 88 66 00
Redaktör: Agneta Berghamre Heins
mobil: 070-607 04 07
agneta.heins@fub.se
Ansvarig utgivare: Lars Stensborg,
kontakt genom FUB:s kansli.
Grafisk form och produktion:
Agneta Heins Text och Media
samt Petra Ahston Inkapööl
Tryck: Stibo Graphic, Danmark

ANNONSER
Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se
För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 4, bokning 1 september
utgivning 1 oktober

FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklings-störning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är riks-täckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar
ej för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
UNIK · 3
www.fub.se
ISSN: 0345-3790

TILL S

T
ND

ERA

SO

TA
N

S

D

N LI G A S S

IS

Lika värde
Inför förra riksdagsvalet informerade jag i olika grupper
om möjligheten för personer med olika funktionsnedsättningar att ta plats i politiska församlingar, uppmärksammad av bland annat Sveriges radio och Centrum för
Lättläst. I dessa sammanhang refererade jag till de viktiga
böckerna: ”Då jag bröt med nazismen” och ”Nazism i
slips”. Mot bakgrund av detta och inte minst det oroande
resultaten i EU valet, där cirka 10 procent i Sverige la sin
röst på ett främlingsfientligt parti, Sverigedemokraterna,
och några i vårt land även valde att rösta på partier ännu
längre ut på mörkaste kanten, så uppmanar jag nu alla
förtroendevalda att ta till alla möjligheter att informera
om demokratiska principer och alla människors lika värde. Vi måste till varje pris förhindra att ickedemokratiska
partier utnyttjar vår målgrupp; personer med utvecklingsstörning, i dåliga och ickedemokratiska syften.
Med dessa rader önskar jag er alla inom FUB-rörelsen en
skön sommar, samt detsamma även till beslutsfattare och
politiker. De senare kommer vi förhoppningsvis träffa och
kunna påverka i Almedalen.

Alf Lundin

frihet för

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

Alf Lundin
1:e vice ordförande
e-post: alf.lundin@fub.se
tel: 0643-402 62

omniaab.se
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Trevlig sommar!

Det är nu 25 år sedan begreppet omyndig försvann och
allas lika värde blev verklighet. I september stundar valet
och det är av största vikt att vi alla nu arbetar för att så
många som möjligt nyttjar sina demokratiska rättigheter
att går och röstar, oavsett om man röstar på något parti
eller blankt.
FUB:s valskola: “Mitt val”, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan är en mycket viktig del i demokratiprocessen. Där vill jag uppmana lokalföreningar och kommuner runt om i landet, att ta chansen att anordna dessa
utbildningar i daglig verksamhet. Det blir då kostnadsfritt
för den enskilde, och innebär bara en liten kostnad för
kommunen som gör en viktig insats för demokratin.
Vi från FUB har ibland svårt att få beslutsfattare och
politiker att förstå våra frågor, men nu kraftsamlar vi
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25 år av reell demokrati
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inom FUB-rörelsen för att visa att vår vilja överensstämmer med de flesta demokratiska partiernas syfte och mål.
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Varje röst
är lika mycket värd
u har ännu en välbesökt stämma genomförts.
Denna gång i Malmö med en intressant och lärorik
temadag om LSS och lagstiftningens olika delar.
Samtidigt som stämman inleddes släpptes rapporten:”
Fångad i fattigdom, om de ekonomiska förutsättningarna för våra medlemmar. Den visar med all tydlighet
att många personer som bor i gruppbostad lever under
existensminimum, bland annat på grund av allt för höga
hyror. FUB kommer nu att agera kraftfullt för att ingen
ska behöva ha extrakostnader på grund av en funktionsnedsättning eller leva i fattigdom.
FUB har fått en bra medial respons på rapporten och det
visar hur viktiga våra aktiviter är. Inom kort kommer även
nästa större mediala FUB-satsning: kampanjen ”Ansökan
om ett vanligt liv”. På stämman fick vi en förhandsvisning
av kampanjmaterialet, som kommer att erbjudas alla föreningar i landet. Kampanjen syftar till att få alla medborgare i vårt avlånga land att tänka efter hur vardagen ser
ut för personer som lever med omsorgsbeslut och hur hårt
ett avslag kan slå för den enskilde.
På stämman deltog 72 ombud från FUB-föreningar och
länsförbund runt om i landet. Jag blir alltid lika imponerad av den kunskap och erfarenhet som finns hos ALLA
våra medlemmar, oavsett förutsättningar.
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08 - 442 34 57
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Så vill vi bo och få stöd
Resultat av FUB:s boendeundersökning
Under våren 2013 genomfördes en enkätundersökning om bostad och boendestöd bland
FUB:s medlemmar. Vid ett seminarium under politikerveckan i Almedalen presenteras en
rapport med resultaten av FUB:s undersökning.
2 r o k).” Många oroade sig över bristande kompetens hos personalen och stor
personalomsättning. Det fanns också
en rädsla för att tvingas flytta fast man
inte vill det. Det kan till exempel handla om gruppbostäder som läggs ned:
”Ingen får ta bort mig från mitt hem!
Jag är orolig, en kompis var tvungen att
flytta. Han ville inte.” Det förekommer
även att äldre personer med utvecklingsstörning tvingas flytta till äldreomsorgen, där man inte har kompetens
om funktionsnedsättningen.

Önskan om alternativ

Emma Sjöberg är kontaktperson till Linnea Björkqvist. Hon var en kär gäst på Linneas
inflyttningsfest i gruppbostaden på Gärdet i Stockholm.

E

nkätundersökningen genomfördes av FUB:s boendekommitté. Syftet med enkäten
Hur bor du idag och hur vill du bo i
framtiden? var att få en uppfattning
om hur människor med utvecklingsstörning, i olika åldrar och i olika
delar av landet, bor och får stöd. Vi
ville också veta hur personen själv
eller tillsammans med vårdnads
havare/god man ser på det framtida
boendet. Enkäten följde med medlemstidningen UNIK (nr 2/2013) och
besvarades av nästan 1 550 personer.
Något fler män än kvinnor besvarade enkäten. De som svarade var i
åldrarna 11–77 år. Genomsnittsåldern
var 36,2 år. Det vanligaste var att
vårdnadshavare, god man eller annan
anhörig svarade. Men många enkäter,
25 procent, besvarades helt själv av
personen med funktionsnedsättningen.
Nedan ges en sammanfattning
av medlemmarnas tankar om den
framtida bostaden och boendestödet.
Avslutningsvis redovisas några slut
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satser och frågor inför framtiden.
Mer än 850 personer svarade på en
öppen fråga om den önskade framtida
bostaden och vilket stöd de skulle vilja
ha. En stor andel av dem som hade
drömmar om framtiden var ungdomar
och unga vuxna (ca 75 procent av dem
som var i åldrarna 11–29 år).

Ett gott liv
Mångas drömmar om framtiden handlade om att få leva ett helt vanligt liv.
Det var förhoppningar om kärlek och
någon att dela vardagen med. Man
önskade sig hus och trädgård, husdjur
och sysselsättning. En del önskade sig
barn och familj: ”Jag skulle vilja bo i
en radhuslägenhet med 4 rum och kök
tillsammans med mina barn och min
kille. Jag skulle vilja ha stöd för att
kunna ha mina barn hemma.”

Oro inför framtiden
Det fanns en oro inför framtiden. Man
kände oro kring höga hyror i bostad
enligt LSS och dålig ekonomi: ”Hyran
är också väldigt hög (7 709:-/mån,

Önskningarna utgick ofta ifrån befintliga boendeformer; gruppbostad,
servicebostad etc. Men det fanns även
de som önskade sig ett boende med
en särskild inriktning efter intresse.
Många önskade till exempel att det
skulle vara möjligt att ha husdjur i
bostaden eller att man skulle kunna
bo med tillgång till djur: ”Vill att det
ska finnas boende med djur, hundar,
hästar, höns, katter. Finns såna av oss
som vill ha djur. Det skulle behövas
boende med djur.”
Andra hade önskemål om boende
med inriktning mot en speciell funktionsnedsättning (utöver utvecklingsstörning): ”Personalen ska kunna
kommunicera på teckenspråk (…) och
ha all kunskap inom dövas värld som
jag tillhör.”
Det fanns även drömmar om att bo
mer kollektivt. Många personer som
hade personlig assistans uttryckte att
de ville ha mer gemenskap med andra.
Man ville ha tillgång till ett gemensamhetsutrymme eller bo kollektivt
med bibehållen assistans: ”Jag skulle
vilja bo som i ett gruppboende men
ha mina egna assistenter. Detta för att
inte bli ensam i lägenheten och för att
ha nära till kompisar.”
Många hade konkreta synpunkter
på hur bostaden ska se ut. Det fanns

Tighta syskon. Bröderna Fabian och Arvid
Björkqvist är viktiga i Linneas liv.

synpunkter om lägenhetens storlek;
man önskade sig till exempel en
större bostad för att kunna förflytta
sig och aktivera sig inomhus med stöd
av hjälpmedel. Man efterlyste även
större förvaringsutrymmen. Utemiljön
skulle, enligt många, vara planerad så
att den möjliggjorde rörelse, aktivitet
och umgänge: ”Lägenhet med tomt så
att det går att ägna sig åt aktiviteter
som badminton, fotboll mm. Och
kunna sitta ute med andra.”
Det fanns ofta klara önskemål om
vem eller vilka man ville bo tillsammans med eller ha som granne: ”Det
är lättare att vara två. Jag vill bo ihop
med någon flickvän (…) Jag vill vara
tillsammans med många.” Andra ville

ha vänner som man själv hade valt
till grannar: ”Jag vill bo där det finns
tjejkompisar och inte som nu endast
killar och åldringar (dementa!).” För
några var det allra viktigast att inte
behöva känna sig ensam: ”Inte behöva
vara ensam så mycket.”

uppdrag, deras vilja att stötta.” Mycket
betydelsefullt var även stödets form
och omfattning, det vill säga på vilket
sätt stödet ges och hur mycket tid som
avsätts i förhållande till personens
behov av stöd.

Stöd i bostaden

Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del av insatsen
bostad med särskild service för vuxna,
det vill säga gruppbostad och servicebostad. En viktig uppgift för personalen är att ge den enskilde stöd att
utveckla egna fritidsintressen. Många
framförde önskemål om att få ägna sig
åt fler egna aktiviteter med personalstöd: ”(…)att man kan bestämma
själv vad man kan få göra, hjälp ex
med buss till centrum, åka bada, fika,
fotboll, hockey. Inget av detta fungerar
i kommunens gruppbostad.”
Många önskade sig en kontaktperson eller ledsagarservice, enligt LSS.
Ofta som en följd av att man inte fick
tillräckligt stöd för att kunna gå iväg
på egna aktiviteter: ”En kontaktperson
för något nöje så han får komma ifrån
boendet någon gång.”

En majoritet, 75 procent av respondenterna, svarade att de var nöjda med
sin nuvarande bostad och det stöd
man hade. Drömmen här handlade
om att det skulle få förbli på samma
sätt: ”Det verkar som om min son trivs
mycket gott i gruppboendet ( ) Jättegullig personal, både killar och tjejer,
som har förmåga till både allvar och
humor. De verkar trivas gott och det
smittar av sig ( ) Hoppas bara att det
får förbli på samma vis i framtiden.”
Många betonade att personalens
kompetens, det vill säga deras utbildning och erfarenhet samt förhållningssätt och bemötande, var helt avgörande för att personen skulle uppleva
goda levnadsvillkor: ”Mest viktig är
personalens kunskaper om funktionsnedsättning och synen på deras

Fritiden

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Intradagar 22–23/9

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

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

intradagar

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

Plats: Essinge
konferenscenter
Stockholm.

• Diagnoserna och samhället

Adress:
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 3 100 kr.
Läs mer i foldern som
kan laddas ner som
pdf-fil från:
www.fub.se

• Åldrande och LSS-insatser
• Personer som har en svår
utvecklingsstörning
• Motion och hälsa
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BOENDEUNDERSÖKNING
Det fanns även önskemål om mer
gemenskap och fler gemensamma
aktiviteter: ”Jag skulle vilja bo på en
gruppbostad där alla andra ( ) är intresserade av ett rikt fritidsliv. Jag vill ha
personal som vill cykla med mig, gå på
promenader, länsdans och som tycker
om att vara AKTIV såsom jag är ”Man
drömde även om mer aktivitet och att
kunna göra fler saker: ”Kunna göra fler
saker. Åka på semester och få med personal som jag känner mig trygg med.
Eller åka på läger. Ha större möjlighet
att använda internet.”

Slutsatser och frågor inför
framtiden
Stöd enligt LSS syftar till att ge goda
levnadsvillkor, ett övergripande
begrepp som anger kvalitet och nivå
på de särskilda insatserna. Vad som är
goda levnadsvillkor varierar naturligtvis från en person till en annan och
ålder, kön, erfarenheter etc. påverkar.
Utgångspunkten måste vara att det
bara är personen själv som kan avgöra

AN N ON S

vad som är goda levnadsvillkor för
henne eller honom i dagsläget. En
helhetssyn vad gäller individens behov
och önskemål är helt nödvändig. Detta
måste gälla både handläggning och
verkställighet. En nödvändig förutsättning är samordning av insatserna och
kompetent personal i alla led. Personalen ska även vara dimensionerad
efter de behov som finns. En helhetssyn på individens behov innebär även
kompletterande insatser, som hon/han
ev. är i behov av, till exempel kontaktperson eller ledsagarservice.
Resultatet av FUB:s boendeundersökning visar på en rad frågor som
behöver lyftas kring bostad och stöd i
bostaden för vuxna med utvecklingsstörning. Vi kan konstatera stora
variationer när det gäller önskningar
och behov. Det finns starka önskemål
om ökat självbestämmande och inflytande. För många är det till exempel
mycket viktigt att ha möjlighet att
välja vem man vill bo tillsammans
med eller ha som granne. Det är även

viktigt att ha inflytande över vem man
får stöd av.
Det finns ett behov av att kunna få
personalstöd, enligt LSS, när man bor
i ordinärt boende. En rättighet att få
personlig service och/eller boendestöd,
enligt LSS, i ordinärt boende behöver
införas. Ett liknande förslag framfördes av den statliga LSS-kommittén
(SOU 2008:77).
Enkätsvaren visar att det finns en
vilja till gemenskap. Många önskar
tillgång till ett gemensamhetsutrymme, även personer som bor i ordinär
bostad, med eller utan personlig assistans. Det finns önskemål om kollektivt
boende tillsammans med dem som är
som jag eller har samma intressen. Ett
exempel är så kallat assistansboende,
det vill säga gruppbostadsliknande
med bibehållen personlig assistans.
Men det är viktigt att betona att det
aldrig får handla om en påtvingad
gemenskap.
Goda levnadsvillkor leder till en
känsla av trygghet, en känsla som kan
fördjupas om man vet att man själv
kan vara delaktig och påverka sitt liv
så att de goda levnadsvillkoren kan
bestå över tid. Men många av dem som
har besvarat FUB:s enkät uttrycker en
oro inför framtiden. Man oroar sig
för dålig ekonomi och höga hyror i
bostad, enligt LSS. Ibland handlar det
om en rädsla för att inte få bo kvar
trots att man vill det. Många upplever
även otrygghet inför omprövning av
assistansersättningen medan andra
oroar sig över stor personalomsättning
i bostad, enligt LSS. Många kommuner
har en undermålig långsiktig planering, vilket skapar oro inför framtiden.
Åtskilliga föräldrar oroar sig för hur
det ska gå för det vuxna barnet, med
funktionsnedsättning, när de själva
inte längre orkar föra hennes eller
hans talan och så småningom inte
längre finns i livet.
En rapport med resultatet av FUB:s
boendeundersökning kommer att
finnas tillgänglig på www.fub.se den
2 juli.
EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN
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Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31

Första egna boendet
för Linnea
– Det är jättekul att få en egen lägenhet. Jag tycker det är fint här,
säger Linna Björkqvist, 24 år, som flyttade till sin första egna lägenhet,
en nybyggd gruppbostad på Gärdet i Stockholm i slutet av april.

Inflyttningspresenter hör till när man flyttar hemifrån. Linnea Björkqvist fick många ”bra att ha saker”.
– Jättekul, konstaterade hon och minglade med arbetskamrater, släkt och vänner.

I

maj passade Linnea Björkqvist på
att ha inflyttningsfest för sina vänner, arbetskamrater och familjen.
Det var trångt i lägenheten och
stämningen var på topp när Linnea,
som är en van värdinna, fyllde på
champagneglasen, bjöd på kaffet och
tårta och inte minst öppnade alla
inflyttningspresenter.
– Jag är jätteglad att alla kom hit,
och Emma också, säger Linnea och
ger sin kontaktperson Emma Sjöberg
en stor kram. Och många kramar och
mycket tack blev det under eftermiddagen.
– Det var några turer innan Linnea
kunde få den här fina lägenheten. Allt
är nytt, fräscht och anpassat till att
det är unga personer som ska bo här.

Det känns helt enkelt modernt, funktionellt och som ett tryggt boende
som Linnea fått. Vi hoppas verkligen
hon ska trivas bra här, och att även
övriga familjen ska känna sig trygga
med att det fungerar bra för Linnea
med ett eget boende, säger Anne
Sand-Björkqvist, mamma till Linnea.

Egna lägenheter
Hyresgästerna i Värtans gruppbostad
bor i egna lägenheter, men har tillgång till personal dygnet runt. Gruppbostaden består av sex ettor med kök
och balkong. Hyresgästerna är unga
personer med utvecklingsstörning
och neuropsykiatrisk diagnos.
– Boendet ska inte vara som en institution utan motsvara en helt vanlig

lägenhet, ett boende som du och jag
vill bo i, förklarar enhetschef Gisela
Palm. Man vill kunna leva så normalt
som möjligt och ändå få stödet man
behöver. Det gäller särskilt yngre
personer. Både de och deras anhöriga
efterfrågar i allt mindre utsträckning
traditionella gruppbostäder, utan de
vill ha större personlig frihet. Våra hyresgäster ska till exempel kunna välja
när de vill vara ifred och när de vill
ha sällskap - då kan de ”hänga” i vårt
gemensamma allrum med TV, spel
och annat mys, lite som det funkar
när man bor i studentkorridor.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

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

Solhaga
gruppen

Ansök till höstens kurser nu!

Undervisning, boende och fritid samlat på
skolan. Att studera på Baskursen innebär
många positiva förändringar som du själv
är med och påverkar.

Ett gott liv – hela livet

tkort
Presevän
rde
300 kr
l, res
butiker, hotel
da i över 100
Går att använ

tauranger och

upplevelsef

öretag.

Just nu: presentkort på köpet
Varje månad har våra lottköpare chans att dela på vinster värda många miljoner. Samtidigt bidrar de
till att vi kan skänka hela vårt överskott till FUB och övriga 48 organisationer som vi stödjer.
Resor, ny bostad, ekonomiskt oberoende, en bättre
värld… alla har vi våra drömmar. En del av dem går att
köpa för pengar, andra kräver ett socialt engagemang.
Med en lott i PostkodLotteriet har du chans att
uppfylla både dina egna och dina medmänniskors
önskningar.
Ny vinstchans varje dag
De högsta veckovinsterna lottar vi ut till helgen – en
miljon kr på fredagen och ytterligare en miljon varje
lördag plus upp till 100 000 kr per lott och en Volvo
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Personlig assistans som
den egentligen borde vara
Assistansuppdrag i hela Sverige
Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du

V60 D2 värd 326 800 kr varje fredag. Tre gånger per
år får grannarna i ett postnummer dessutom dela på
många miljoner i GrannYran. Du har också chans att
vinna i många vinstrika extradragningar under året.

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

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr

Du får ett presentkort värt 300 kr
Gå in på postkodlotteriet.se/vinstchans och köp en
lott eller utöka det antal lotter som du redan har med
ytterligare en lott. Gör det inom 7 dagar så får du ett
presentkort värt 300 kr som du kan använda i över 100
butiker, hotell, restauranger och upplevelseföretag.

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans

www.hogalid.nu

vi din assistans tillsammans med dig.

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt

33
Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsg.
Stora Åvägen 21

031-78 900 87

|

Kiruna, Linbanevägen 2

0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se
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Ansökan om ett vanligt liv
Ny stor kampanj från FUB
Den 17 juni startar FUB:s nya kampanj: ”Ansökan om ett vanligt liv”.
Kampanjen har som mål att göra allmänheten medveten om konsekvenserna av
nedskärningarna när det gäller olika LSS-insatser, exempelvis kontaktperson,
FUB Kampanjplan 2014
FUB Kampanjplan 2014
2014-04-02
”Ansökan om ett vanligt liv”
”Ansökan omför
ett vanligt
liv”
Sid 6 (8)utvecklingsstörning.

ledsagare och assistans
personer
med
Jesper Tottie (FUB), Torbjörn Olofsson (GlobalHappyPeople)




”Klart Oscar ska få gå på bi
o.
Det är bara att ansöka.”

Jesper Tottie (FUB), Torbjörn Olofsson (GlobalHappyPeople)




2014-04-02
Sid 6 (8)

S

amtidigt som kampanjen riktar
uppmärksamheten på att FUB:s
målgrupp måste få sina lagstadgade LSS-insatser tillgodosedda, syftar den
till att synliggöra FUB som ett kraftfullt
opinionsbildande förbund.
Kampanjen syftar till att visa de orimliga konsekvenser som blir följden för
personer med utvecklingsstörning när
de inte får de stödinsatser de är berättigade till enligt LSS-lagstiftningen, för
att kunna leva ett vanligt liv, ett liv som
alla andra.
– Vi accepterar inte att vår målgrupp
diskrimineras i olika avseenden. Vi har
svart på vitt att exempelvis insatserna
kontaktperson och ledsagare minskar i
många kommuner. Ett stöd som många
gånger är skillnaden mellan ett bra och
delaktigt liv, och ett liv i ensamhet och
utanförskap. Att såväl ansökningar som
överklaganden avslås, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB och fortsätter:

Syns som bioreklam
– Det måste bli stopp för fortsatta
nedskärningar. Personer med utvecklingsstörning eller andra som omfattas
av LSS-lagstiftningen ska ha samma
möjlighet att leva ett delaktigt och aktivt liv som alla andra medborgare i vårt
samhälle. Ingen ska behöva ha sämre
livsvillkor på grund av sina funktionsnedsättningar.
Kampanjen kommer att synas i dagspress, lokala media och i tunnelbanan,
samt som bioreklam under sommaren.

Mycket i ditt liv är så självklar
t. Att gå på bio, träffa kompisa
r, träna, fika, resa. Så borde
det vara för alla, men så är det
inte. Vi som har en utvecklingsst
örning behöver stöd och
hjälp för att klara av vardage
n. En kontaktperson som kan
följa med oss är skillnaden
mellan ett bra och ett dåligt
liv. Men det måste vi ansöka
om och tyvärr blir det
ibland avslag. Rätten till ett
vanligt liv borde vara lika själv
klar för oss, eller hur?
Självklart för dig. Ansökan för
oss.
fub.se/vanligtliv
#vanligtliv

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Annonser / affischer

FOTO:
KARL-FREDRIK
VON HAUSSWOLFF
Annonser
/ affischer
MODELLER: FUNKI MODELS
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Kärleken gör att man
orkar ta fajten!
Dansa, lyssna på musik och fixa lite vid datorn är Funkismodellen Isabelle Ågrens
favoritsysselsättningar.
Tack vare en stark familj, som i alla år tagit fajten för att få bra stöd och hjälp till Isabelle, klarar
hon idag att göra ovanligt mycket utifrån sina förutsättningar.

Att Isabelle har en tvilling har vi aldrig tillmätt någon
speciell betydelse. Vi har aldrig jämfört våra barn, vi har
tre döttrar helt enkelt, säger Pierre.
Han berättar att familjer alltid försökt leva och göra det
som många andra familjer gör; åka på semester både till
fjällen och utomlands, fira födelsedagar, ha släktträffar
och umgåtts med vänner och bekanta.
– Självklart har det krävts mycket planeringe och extra
arbete då Isabelle har ett stort hjälpbehov, men det har det
absolut varit värt. Vi har väldigt stark sammahållning i familjen, så är det bara. Och det tror jag inte direkt hänger
ihop med att Isabelle har en funktionsnedsättning. Det
bara är så, konstaterar Eva.

Bor hemma

Isabelle Ågren gillar att ta det lite lugnt
på sitt rum när hon kommer hem,
efter jobbet på dagliga verksamheten i
Skarpnäck.

I

dag var det en bra dag på jobbet för Isabelle. Hon är
glad och nöjd när vi ses över en kopp kaffe i villan på
Tyresö. Flera dagar i veckan åker Isabelle till en daglig
verksamhet i Skarpnäck, som bland annat driver en butik
där de säljer eget tillverkade produkter.
Isabelle visar med all tydlighet att det är butiksjobbet
hon gillar bäst. Med hjälp av kroppsspråk och några ord
tolkar föräldrarna Eva och Pierre Ågren vant det Isabelle
vill uttrycka.
– Det var en grannlaga uppgift att hitta en daglig verksamhet som kunde erbjuda aktiviteter som ger Isabelle stimulans, och där det också finns ungdomar i samma ålder.
Det sista har vi inte lyckats så bra med, men några där är
ändå i liknande ålder som Isabelle, säger Pierre Ågren.

Vana att ta kamp
Under åren har Pierre och Eva Ågren blivit vana att behöva ta kamp för sin dotters rättigheter, men också försöka
vända saker och ting till det bästa möjliga, även då det
inte gått deras väg fullt ut.
Sedan ett par år tillbaka är både Pierre och Eva Ågren
assistenter till Isabelle. Eva valde tidigt att finnas till för
Isabelle på heltid. Ett beslut som också varit till stort stöd
för hela familjen.

– Vi har valt att ge Isabelle så mycket tid det bara går.
Det är vi som känner henne och hennes behov allra bäst.
Tack vare att vi alltid har funnits här har Isabelle, utifrån
sina förutsättningar, kunnat utvecklats på ett fantastiskt
sätt. Det är värt hur mycket som helst säger Eva och får
medhåll av Pierre.
För Pierre och Eva Ågren har det hela tiden varit en självklarhet att Isabelle ska kunna leva ett liv som alla andra,
trots sin funktionsnedsättning.

Viktigt budskap
Isabelle som gillar kläder och mode fick kontakt med
Funki models för en tid sedan. Nu är Isabelle ett av ansiktena på FUB:s landsomfattande kampanj: ”Ansökan om ett
vanligt liv”.
– Vi tycker kampanjen har ett väldigt viktigt budskap.
Isabelle gillar att bli fotograferad och synas. Så vi tycket
alla det var ett jättekul uppdrag för Isabelle, säger Eva
Ågren.
Isabelle har en tvillingsyster och en äldre syster, något
som också betytt mycket för hennes utveckling. Systrarna
gör ofta olika saker ihop; går på bio, handlar kläder som
också är ett stort intresse hos Isabelle, tar en fika eller
bara umgås i största allmänhet.

Tidigt tog Pierre och Eva Ågren också beslutet att Isabelle
inte skulle flytta till en gruppbostad, utan fortsätta bo
hemma så länge det bara går. Ett beslut som även deras
två andra döttrar till fullo stöttar.
– Vår äldsta dotter som flyttat hemifrån kommer att ta
hand om Isabelle den dagen inte vi klarar det längre. Det
kanske är ovanligt, men känns oerhört skönt att veta. Vi
vet hur mycket oro många som har barn med funktionsnedsättning upplever vid tanke på den dagen då de inte
längre själva orkar eller finns för sitt barn. Just den biten
slipper vi, säger Eva tacksamt och tar fram ett foto på
systrarna Ågren.
Att Isabelle har en tvillingsyster råder ingen tvekan om.
– Vi har aldrig särskiljt våra barn, de råkar bara ha olika
förutsättningar i livet. Det har vi fått hantera så gott det
gått, konstaterar Pierre. Samtidigt berättar han att alla
otaliga fajter han tagit med myndigheter, kommunen och
andra instanster kostat på.
– Periodvis har det varit extra tufft. Som chef på ett
större företag hade jag oerhört mycket att göra på jobbet,
och samtidigt med det, försöka vinna kamperna för att
få det stöd och den omsorg Isabelle har rätt till, har varit
som att dubbeljobba. För ett några år sedan kände jag att
det räckte. Nu är jag istället en av Isabelles fyra assistenter,
berättar Pierre. Ett beslut han inte ångrat.

Van att ta plats
Isabelle är med under hela vårt samtal, och höjer ofta sin
röst och deltar och berättar olika saker. Hon är van att ta
plats och vara delaktig i samtal. Pierre och Eva är noga
med att tolka och hjälpa Isabelle att förmedla det hon vill
förmedla.
– Hon har en stark vilja, men är väldigt känslig för
förändringar, även i det lilla. Därför vill vi i familjen, som
bäst känner henne, alltid finnas till hands, betonar Eva.
Isabelle vill visa sitt rum och sin dator. Vi går en tur
i huset; ett enplanshus väl anpassat för Isabelles behov,
men samtidigt inrett för att trivas och umgås i.
En av Isabelles många aktiviteter när hon är hemma, är
att skriva och rita. Datorn är ett bra verktyg och hon visar
en del saker. Bokstäver och siffror har en extra plats hos
Isabelle.
Eva och Pierre Ågren har därför kämpat för att Isabelle
ska få fortsätta att gå några timmar i skolan varje vecka.
– Det har varit en oerhört tufft kamp. Efter gymnasiet

Isabelle med föräldrarna Eva och Pierre Ågren.

tog det liksom stopp. Då fanns det inga mer utbildningsvägar för Isabelle. Den dagliga verksamheten kan inte
erbjuda samma individuella utvecklingsmöjlighet som
skolan gjorde, säger Eva och fortsätter:
– Att få fortsätta studera utifrån sina egna förutsättningar, är oerhört viktig för att Isabelle inte ska tappa de
förmågor hon övat upp under sin skoltid. Vi vill absolut
inte att hon ska backa utvecklingsmässigt, och just det stödet kan inte vi ge. Vi är inga pedagoger, säger Eva bestämt.
Och hon frågar sig varför det fungerade så bra i skolan,
där fanns det bra resurser för individuell utveckling, men
sedan tog det stopp.
– Genom en tuff fajt har vi fått loss ett par timmars studietid för Isabelle. Det är vi självfallet väldigt tacksamma
för, intygar makarna Ågren.

Fyrkantig attityd
– För att Isabelle ska kunna leva ett fungerande liv, både
praktiskt och socialt måste vi ha en räcka av hjälpmedel.
Inget av det är självklart, utan kräver allt för ofta att man
fajtas.
Det som Eva och Pierre Ågren upplever som tyngst är
inte i sig Isabelles funktionsnedsättning, utan den allt för
ofta fyrkantiga attityden de möter från enskilda tjänsteman vid ansökan om olika hjälpinsatser.
– Ibland känns det som de inte vill förstå, utan det
viktigaste är att mallar och regelböcker följs till punkt och
pricka. Som exemplet med att Isabelle bara skulle ha rätt
till en rullstol. Vi kan ju inte ha en och samma rullstol
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Nytt material från Nka

FUB-NYTT

– Kunskapsöversikt, kurs och filmserie
Nemas problemas!

D
Isabelle går i skolan några timmar i veckan. Något hon väldigt gärna
vill. Familjen fick kämpa hårt för att det skulle gå.

Mer funktion –
Mindre hinder
Kontakta oss på
08-310 330 eller
info.lss@attendo.se
för mer information.

inne och ute, det säger sig självt. Då fick vi fajtas jättemycket, eller som nu när p-tillståndet ska vara kopplat till
föraren. Självfallet kan inte Isabelle framföra ett fordon. Vi
måste köra henne. Enligt regelboken ska vi då köra fram
Isabelle dit hon ska, hjälpa henne ut och låta henne sitta
i sin rullstol tills vi hittat en laglig parkering. Isabelle har
svåra spasmer och behov av tillsyn stundligen. Hur tänker
man där?
Eva och Pierre Ågrens exempel är otaliga, men med
envishet och kunskap har de ofta fått rätt. Samtidigt vet
de att så länge de bara orkar kommer de att få fortsätta
stångas mot regelverk och myndigheter som tycker den
enklaste vägen är att säga nej.

Stark kärlek
– Vi är en resursstark familj, som har klarat av att ta kampen och i de flesta fall fått rätt. Men ingen utomstående
skulle någonsin förstå hur oändligt mycket tid vi tvingas
lägga på samtal, brev, skrivelser och olika påtryckningar.
Och hur oändligt ensam man ibland känt sig i kampen för
att Isabelle verkligen ska få det stöd som krävs för att hon
ska kunna vara delaktig och leva det liv hon vill, tillsammans med oss andra i familjen och i övriga samhället,
säger Pierre och Eva nickar instämmande.
Han lägger armen om sin fru och båda konstaterar att
motorn till allt är den starka kärlek de känner till sina
döttrar, utan den skulle de inte orka. Och till varandra
tillägger Pierre Ågren, för just ikväll ska Eva och Pierre
Ågren gå ut och fira sin 30-åriga bröllopsdag.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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et finns uppskattningsvis 7 000
personer med flerfunktions
nedsättningar i Sverige. Nationellt
kompetenscentrum anhöriga, Nka, har
fått i uppdrag av Socialdepartementet
att utveckla ett nationellt kunskapsstöd
till föräldrar och anhöriga till barn och
ungdomar med flerfunktionsnedsätt
ningar. Syftet med kunskapsstödet är
att underlätta kunskapsinhämtning, er
farenhetsutbyte och nätverkskontakter
för anhöriga.

Filmad föreläsningsserie

Nytt från Nka är också en filmad före
läsningserie om barn och ungdomar
med flerfunktionsnedsättningar och
stora medicinska behov: ”Kvalificerad
omvårdnad i vardagen”.
I 14 korta, fristående filmer förmedlas
både teoretisk och praktisk kunskap när
det gäller omvårdnad av barn och ung
domar med flerfunktionsnedsättningar,
inom olika områden: Andning, Mage &
Tarm, Mat och välbefinnande, Sömn,
Huden, Lek & Stimulans, Epilepsi,
Kunskapsöversikt
Toavanor, Syn & flerfunktionshinder,
Som en del i arbetet har forskaren
Motoriska aktiviteter i vardagen, samt
Jenny Wilder utökat ytterligare den
Hudrecefalus-vattenskalle.
systematiska kunskapsöversikten med
Filmserien ”Kvalificerad omvårdnad”
värdefull kunskap: ”Kommunikation har tagits fram i samarbete med pro
hos och med barn och ungdomar
gramgruppen för flerfunktionshinder
med flerfunktionsnedsättningar:
vid Habilitering och Hälsa i Uppsala
En systematisk kunskapsöversikt”. län, vars sjuksköterskor, sjukgymnas
Rapporten ger en aktuell och hel
ter, dietister med flera bidrar med sina
täckande bild av kunskapsläget när det kunskaper.
gäller kommunikation hos och med
Filmerna bygger även på föreläs
barn och ungdomar med flerfunktions ningar av överläkare Ann-Kristin
nedsättning.
Ölund, med specialistkompetens i
Kunskapsöversikten kan laddas ner
barn- och ungdomsneurologi, samt
och beställas på Nka:s hemsida.
barnmedicin. Som grund för föreläs
ningarna ligger hennes bok: ”Medicinsk
Webbaserad kurs i
omvårdnad”.

Innehållsrik hemsida
Nka:s hemsida uppdateras kontinu
erligt med reportage, filmade föreläs
ningar, veckans länktips, frågor och
svar med mera. Nka:s möjliggörare/
praktiker finns tillgängliga hela som
maren. Kontaktuppgifter finns på
Nka:s hemsida.
www.anhoriga.se

Kommunikation och AKK

En annan del i Nka:s satsning inom
området kommunikation är en web
baserad kurs i Kommunikation och
AKK, som ges av Mälardalens högskola.
Högskolelektor Jenny Wilder ansvara
för kursen, som består av sex olika före
läsningen som finns att tillgå på Nka:s
hemsida.
Förläsningarna finns på Nka:s
hemsida under fliken Nka Play.

– Förhoppningen med filmserien är att
berörda; anhöriga, omsorgspersonal
och professionella inom vården, 
oavsett var man bor i landet, ska
kunna ta del av filmserien i lugn och ro.
Den är tänkt att ge en slags gemensam
baskunskap för att barn och ungdomar
med flerfunktionsnedsättning ska få
så bra och kompetent vård och omsorg
som möjligt, säger Ann-Kristin Ölund.

Filmserien hittar Du på Nka:s
hemsida under fliken Nka Play.
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Värsta chartern i Kisa
Under våren genomfördes en uppskattad musikal i
Kisa. Det var teatergruppen Kind mot Kind(a) som
stod för musikalen, där de medverkande till största
delen är med i Kinda Ydre FUB. Studieförbundet
vuxenskolan har haft musikalträning sedan hösten
2013 och i april var alltså föreställningen. Det var
fullsatt och man hade tvingats säga nej till ett 20-tal
som inte fick plats. Det var andra året som detta
genomfördes.
– Det är verkligen en uppskattad föreställning.
Och glädjen hos både publiken och musikalartisterna går inte att ta miste på. Vi hoppas få se en ny
musikal nästa år igen, säger Jonny Notklev, Kinda
Ydre FUB.

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

FOTO: JONNY NOTKLEV

Nystart för FUB
i Båstad

Familjedag med
FUB I Halmstad
» Generösa rabatter

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

På kvällen den femte maj i hade Båstad FUB
sitt årsmöte i Förslöv.
Det kom ett 20-tal deltagare varav några
helt nya medlemmar.
Föreningen har av olika skäl inte haft
någon verksamhet de senaste åren. Men
nyligen fick man ny energi bland FUB:s
medlemmar i kommunen, och man kallade
till årsmöte.
Ordförande för kvällens möte var Karl
Lundgren, som även tidigare hade agerat
valberedning inför mötet. Hans goda arbete
innebar att en ny styrelse kunde väljas under
kvällen. Tord Knutsson valdes till ordförande
och och det fanns ytterligare fyra ledamöter
på plats som valdes in.
Det blev även tillfälle till att informera
om vilka frågor FUB riks arbetar med just
nu; såsom enkät om boende, verksamhet
i Almedalen, pågående ekonomiutredning
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och den nationella kampanjen “Ansökan om
ett vanligt liv”.
Kvällen avslutades med kaffe och smörgås
samt fria diskussioner.
ANNA GABRIELSSON, OMBUDSMAN FUB

FUB Halmstad-Hylte har haft familjedag på Norra
Borgasgård med femtiotalet deltagare. Möten med
hästar, ankor, höns och framför allt gutefårens
små lamm var mycket uppskattade. Några testade
golfkarusellen och andra mycket uppskattade inslag
var korvgrillning och och musikunderhållning.
– Det blev en väldigt lyckad försommardag både
för stora och små i vår FUB-förening, säger Dan
Öjvind Gasstorp, sekreterare i FUB Halmstad-Hylte.

»Hjälpmedel

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

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

Vi har inga knappval och du får
svar inom 15 sek. när du ringer.

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

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

ANNO NS

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

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

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

”På Fredells byggvaruhus där jag
praktiserar känner jag mig verkligen
som en i gänget, vi hjälps åt och
skrattar mycket ihop. Det är minst
lika viktigt som arbetsuppgifterna
tycker jag. Jag lär mig nya saker
varje dag.” Lotta
08-580 813 40, www.misa.se

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

Delar av förbundsstyrelsen: Pentti Lamberg, Gert Iwarsson, Jan Pettersson, Anne Leffler,
Lennart Tehage, Alf Lundin, Thomas Jansson, Jan-Åke Wendel. Saknas på bilden: Lillemor
Holgersson, Annelie Sylvén Troedsson och nyinvalda Helena Molker-Lovén.

Slangbellan, teater och daglig verksamhet från Lund

Förbundsstämma och
temadag om LSS

Röstning pågår...

Gunilla Nilsson.

Publiken medverkar under forumteater med Slangbellan.

En paus i solen.

Den 16-18 maj genomförde FUB sin förbundstämma. Denna gången i Malmö,
med 72 ombud från FUB-föreningar och länsförbund runt om i landet.
Den inledande temadagen handlade om LSS-lagstiftningen.

Presidiet: Iréne Engstrand, Emma Henriksson, Birgitta
Rhodin, Victoria Sjöström.

Berit Söderlindh Nordstrand, Monica Stjernsten och Gunnar Halin.

FOTO: JOHANNA WALLIN
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Guide inför valet
– Så svarar partierna på Uniks frågor inför valet
Unik har ställt frågor till samtliga riksdagspartier inom sex olika områden,
som berör personer med utvecklingsstörning; Ekonomi, merkostnader,
daglig verksamhet, arbete, skola och fritids-och kulturella aktivteter. Alla riksdagspartier har
svarat på våra frågor. Läs svaren här nedan.
Ekonomi
Tycker ert parti att det är rimligt att en
person som har en utvecklingsstörning
lever hela sitt liv i fattigdom? Om inte,
vad tänker ert parti göra för att förbättra
de ekonomiska villkoren för personer som
har en utvecklingsstörning och saknar
arbetsförmåga?
Det är viktigt för alla människor att ha en rimlig ekonomisk levnadsnivå. För den som
av en eller annan anledning inte
kan försörja sig genom arbete finns
möjlighet att få ekonomiskt stöd på
annat sätt. Människor med funktionsnedsättningar som gör att de inte kan
arbeta har rätt till sjukersättning,
och kanske också till bostadstillägg.
Under de senaste åtta åren har många
försämringar gjorts i de försäkringar
som finns till för den som inte kan
försörja sig genom arbete. Det finns
många saker som behöver förändras i
skyddet för den som är sjuk, arbetslös
eller har en funktionsnedsättning
som gör att man inte kan arbeta. Det
måste dock göras i en takt som ekonomin tillåter.
Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av
arbete, sysselsättning, boendeformer
och hjälpmedel som är varierat och
anpassat för att möta de individuella
behov som personen har.
Eget arbete ger gemenskap och
skapar en känsla av att vara behövd,
samtidigt som det ger egenmakt
genom en egen inkomst och lägger
grunden för hela samhällsekonomin.
När det gäller dem som på grund
av funktionsnedsättning inte har
möjlighet att delta i arbetslivet över
huvud taget vill vi öka möjligheterna

till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån varje individs
egna önskemål och förutsättningar
som ger möjlighet till gemenskap och
berikar vardagen.
Ingen ska behöva leva sitt liv i
fattigdom. Det sociala skyddsnätet ska täcka de grundläggande
behoven och ge möjlighet att leva sitt
liv på en skälig levnadsnivå. Ersättningsbeloppen måste ständigt ses
över så att de minst följer kostnadsutvecklingen.
De som har så omfattande
funktionsnedsättningar att
de inte kan jobba ska ha rätt till
samhällslön. Och ungdomar som på
grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till
aktivitetsersättning.
Folkpartiet vill avskaffa aktivitetsersättningen, så som den
ser ut idag. För unga som har nedsatt
arbetsförmåga under kortare tid vill
vi införa ett ersättningssystem som
ska omprövas minst två gånger om
året. Detta ska kombineras med olika
insatser som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Vi anser
också att stödet för förlängd skolgång
borde vara ett separat stöd. Det är här
den stora ökningen av mottagare av
aktivitetsstöd sker, vilket innebär risk
för passivisering i onödan. Unga som
däremot saknar arbetsförmåga för
all överskådlig framtid ska in i den
vanliga sjukersättningen, vilket också
innebär högre ersättning.
Nej, det är inte rimligt! Det
är mycket bra att FUB har
gjort den undersökning som ni gjort,

satt tryck i frågan och att det fått
genomslag i media. Vi anser att det
finns skäl, både att se över det statliga
bostadstillägget, men även förmögenhetsreglerna som slår illa till exempel
för föräldrar som vill stötta sina barn.
Även habiliteringsersättningen människor får i daglig verksamhet har en
viktig betydelse för den enskilde och
behöver ses över, liksom frågan om
lön. Det är märkligt att människor
som arbetar utifrån sin förmåga ej
ska få lön. Med det kommer även
rätten till semester till exempel,
vilket ju faktiskt inte finns nu.
Vänsterpartiet föreslår en skattesänkning på c:a 500 kronor
per månad för dem med sjuk- och
aktivitetsersättning. Vi vill också höja
bostadstillägget med upp till 800
kronor per månad. Dessutom måste
hela den ekonomiska situationen för
människor med funktionsnedsättningar ses över.
Nej, det är självklart inte
rimligt, därför avsätter vi även
närmare 3 miljarder kronor mer än
regeringen för att höja sjukpenningen för arbetslösa. Många människor
beroende på form av funktionsnedsättning lyckas idag inte finna arbete.
Därför är det viktigt att se till så att
även dessa kan leva ett liv utan fattigdom.

Merkostnader
Tycker ert parti att principen om merkostnader för personer som har en funktionsnedsättning är viktig? Om ja, vad tänker
ert parti göra för att se till att denna
princip efterlevs?

När det gäller hyrorna i gruppbostäder har Högsta Förvaltningsdomstolen slagit fast att det är
tillåtet att låta gemensamhetsytor
ingå i beräkningen av den yta som
hyresgästen ska betala för. Detta har
inneburit en del hyreshöjningar i
en del kommuner. Likadant är det
med ledsagares omkostnader. En del
kommuner har använt sig av domslut
som gör det möjligt att låta brukaren
betala för ledsagares omkostnader
medan andra kommuner inte använder sig av möjligheten. Vi tycker mot
denna bakgrund att se över detta för
att få en mer enhetlig hantering och
tolkning av hur merkostnader ska
tolkas.
Det är viktigt att personer
med funktionsnedsättning
som ofta har en ansträngd ekonomi,
inte utsätts för onödiga kostnader.
Högsta Förvaltningsdomstolen
konstaterade dock i en dom 2011 att
omkostnader som kan uppstå i samband med aktiviteter, såsom resor och
inträdesbiljetter för ledsagaren, inte
är en insats enligt LSS. LSS saknar
bestämmelser som gör det möjligt för
kommunen att utge ekonomiskt stöd
till kostnader, det enda undantaget
som finns är personlig assistans. Det
saknas således enligt domen laglig
möjlighet att förplikta kommunen
att ersätta kostnader enligt LSS.
Däremot kan kostnader för ledsagares
omkostnader, enligt domen, ansökas
enligt socialtjänstlagen.
När allianspartierna redan i
början av 90-talet drev igenom
LSS lyftes principen om människor
inte skall ha merkostnader på grund
av funktionshinder lyftes fram som
en viktig handikappolitisk princip i
förarbetena till lagen. I ert exempel
avseende hyreskostnaden kan det
vara svårt att räkna bort andelen i
gemensamhetsutrymmen. Till gemensamma utrymmen kan man även
räkna trapphus, korridorer och annat
som alla kan nyttja och som därför
– utan att det framgår - ingår i den
totala boendekostnaden.
Vi anser att detta är en viktig
princip och har bland annat
höjt bostadstillägget. Personer som
behöver extra hjälp på grund av en

sjukdom eller funktionsnedsättning
kan även få handikappersättning, för
att kunna arbeta eller studera. Försörjningsstödet finns också som ett
alternativ. 7 § Socialnämnden skall
verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring
får möjlighet att delta i samhällets
gemenskap och att leva som andra.
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
och lagen om assistansersättning
(LASS) drevs igenom för 20 år sedan
av dåvarande Folkpartiledaren och
socialministern Bengt Westerberg.
Reformen var ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättningar.
Det finns dock en hel del som pekar
på att framför allt förändrad rättspraxis gjort att Försäkringskassans
och kommunernas beslut om insatser
blivit allt snålare. Folkpartiet anser
därför att lagen behöver förtydligas
med fokus på rätten att ha ett arbete,
vara förälder och leva ett jämlikt liv.
Vi har också fått igenom att det nu
görs en översyn av hur kommunerna
utformar vissa insatser enligt LSS. En
översyn av tillämpningen av LSS bör
inbegripa hur olika avgifter utformas.

rimlig kostnad.
Principen om att funktionsnedsättning inte ska medföra några merkostnader måste tillämpas fullt ut även
när det gäller hjälpmedel. En dator
eller cykel som har anpassats ska
inte kosta mer för användaren än en
dator eller cykel i standardutförande.
Därför vill vi ha nationella riktlinjer
för förskrivning av hjälpmedel samt
att barns hjälpmedel särskilt måste
uppmärksammas.
Merkostnadsprincipen är också en
anledning till att vi vill att lagstiftningen för ledsagning (både enligt LS
och SoL) måste ses över och regelverket förändras bl.a. genom att det blir
likvärdigt i hela landet.
Ja, funktionsnedsättning kan
ibland leda till stora merkostnader som påverkar privatekonomin
negativt. Som välfärdsstat är det självklart att ekonomiskt bistånd även ska
ges för merkostnader i samband med
funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet
Vad tänker ert parti göra för att man ska
kunna få delta i en daglig verksamhet som
man själv tycker om?

Ja, merkostnadsprincipen
är absolut viktig. Eftersom
tydliga avsteg tas från detta, bland annat genom det domslut som beskrivs
ovan kan lagen behöva tydliggöras. Vi
vill att frågan ses över för att tydliggöra intentionerna i principen på bästa
sätt, eller vid behov genom ett tillägg
i lagen. Det är en fråga som lyfts i mpmotion i riksdagen.

Vi vill att det sker en samordning så att alla kommuner
har möjligheter att erbjuda det
breda utbud av olika aktiviteter som
ni redogör för. Det behövs en ambitionshöjning och en dialog mellan
kommunerna där man på ett enkelt
sätt kan sprida goda exempel på hur
man individanpassar och hittar nya
lösningar. Vi tror att detta blir bättre
för individen utan att det blir dyrare
för samhället.

Ja, det är en riktig princip.
Det är viktigt att det finns
ett allmännyttigt bostadsbolag som
utvecklar möjligheterna att tillhandahålla bra bostäder till kommunens
invånare till självkostnads- och bruksvärdesprinciper. Hyressättningen på
bostadsmarknaden ska styras av ett
bruksvärdessystem som garanteras
genom kollektivt förhandlade hyror.
Genom hyror som motsvarar bostadens standard och kvalitet är syftet
att kunna ge alla hyresgäster, oberoende av inkomst, en bra bostad till en

Kvaliteten i de olika LSSinsatserna är avgörande för
att vardagen ska fungera tillfredsställande för de med behov. Lika viktig är
möjligheten till inflytande, vilket ska
eftersträvas i så stor utsträckning som
möjligt. Lagen om valfrihetssystem,
LOV, bidrar till att öka möjligheten
till självbestämmande och valfrihet
för den enskilde. Nya Moderaterna
vill att fler nya aktörer etablerar sig
runt om i kommunerna och erbjuder
kvalificerade LSS-tjänster som går att
välja på. I dag är det 153 kommuner
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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som infört LOV. Tyvärr har hela 47
kommuner beslutat att begränsa
inflytandet för människor och vill
inte låta var och en själva bestämma
vilken utförare av exempelvis ledsagning eller daglig verksamhet man
kan nyttja, eller vilket särskilt boende
man kan flytta till.
Att få syssla med något som
man tycker är kul och givande
är naturligtvis vad man önskar ska
vara möjligt för alla. Precis som ni
skriver kan det vara svårt för en kommun att kunna erbjuda en mängd
olika sysselsättningar, särskilt om det
är en liten kommun med få personer
i daglig verksamhet.
Det är inte fel att gå samman några
stycken och föreslå kommunen alternativa sysselsättningar.
Vi vill att personer med funktionsnedsättning har rätten
till daglig sysselsättning (inklusive
personer med psykisk funktionsnedsättning) och bestämmer över sin
dagliga verksamhet. Socialstyrelsen
har också tagit fram en vägledning
om daglig verksamhet för inriktning
på arbete. En försöksverksamhet
genomfördes med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Försöksverksamheterna har inriktats på IPSmodellen (Individual Placement and
Support) som bygger på att individen
får stöd i att söka arbete utifrån sina
egna val och preferenser utan arbetsträning eller bedömning av arbetsförmågan. 40 procent av kommunerna
har fortsatt eller kommer att fortsätta
arbete enligt IPS-modellen.
Sysselsättning kan och beviljas enligt Socialtjänstlagen. Inget talar för
att dessa insatser generellt är sämre
än daglig verksamhet.

Folkpartiet håller med om att
det alltid bör finnas valfrihet i
daglig verksamhet, och det arbetar vi
för både i regering och riksdag, och i
kommunerna som har det praktiska
ansvaret. Vi tycker också att man ska
kunna välja en privat aktör om man
vill, och vi vill se mer av daglig verksamhet i vanliga företag med stöd av
handledare.

Utgångspunkten bör vara
varje individ, intressen, behov
och förmågor. Vi tror att daglig verksamhet bör kunna skräddarsys mer
individuellt och har även i motioner
föreslagit att utveckla nya former,
som ett mellanting mellan daglig
verksamhet och samhall. Det finns
nya verksamheter som arbetar innovativt. Det kan dock vara en större
utmaning på mindre orter att hitta
bra lösningar. Att området behöver
utvecklas är helt klart och något vi
vill bidra till.
En rätt utformad daglig sysselsättning kan för en del vara
ett första steg mot arbete, medan det
för andra är en viktig del för att få
en så bra vardag som möjligt. Även
personer med psykisk funktionsnedsättning inom personkrets 3 bör
därför ges rätt till daglig verksamhet.
En rättighet enligt LSS skulle leda till
att den dagliga verksamheten skulle
öka i omfattning och utbud.
Det måste vara möjligt att pröva
på olika former av daglig verksamhet
och att få välja den dagliga verksamhet man själv är intresserad av och att
kunna gå vidare till en annan daglig
verksamhet. Det måste också utvecklas former för att kvinnor och män
med lättare intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna få arbete
med till exempel lönebidrag och
möjlighet till stöd och handledning.
Kommunerna bör ta fram en
handlingsplan för att vidareutveckla både innehållet och formerna
så att det kan anpassas mer efter den
enskildes behov.

Arbete
Vad anser ert parti behövs för att fler
personer med funktionsnedsättning ska få
möjlighet till arbete.
Förbättra situationen för
personer med funktionsnedsättning
De senaste åren har det varit svårt
att finna platser för subventionerade
anställningar. Vi antar att det beror
på att dessa platser konkurrerar med
andra åtgärder som till exempel Fas 3.
De arbetsmarknadspolitiska programmen som riktar sig till personer

med funktionsnedsättning, liksom
Arbetsförmedlingens tillämpning
av dessa, tar i för stor utsträckning
fasta på individens begränsningar.
Individens resurser måste hamna mer
i fokus och större uppmärksamhet
behöver riktas mot arbetsplatsers
olika miljöer.

Förbättrad arbetslivsinriktad
rehabilitering
Kompetens inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör vara mer
samlad än vad den är, till exempel
behöver alla Arbetsförmedlingar ha
kompetens för att säkerställa en god
kvalitet i arbetet med att ge personer
med funktionsnedsättning stöd.
Arbetsgivarna behöver större kunskap om hur stödet för handikappanpassning och hjälpmedel ser ut.
Handläggningstiderna för att få dessa
stöd behöver kortas. Socialdemokraterna vill se en ökad nationell likvärdighet när det gäller kostnaderna
för de hjälpmedel som personer med
funktionsnedsättningar behöver för
att klara vardag och arbetsliv.

Ledsagning

✴

Daglig verksamhet

✴

Korttids

Är du också unik?

Ökad tillgänglighet
Förbättrad tillgänglighet är en viktig
demokratifråga eftersom det leder till
bättre förutsättningar för personer
med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet.

Nu tar vi emot fler till våra verksamheter i Stockholm. Sök till
vår nya inriktning Medieproduktion eller Flytta Hemifrån-korttids!

Samhall
Socialdemokraterna värnar principen om ett statligt ägt bolag på den
svenska arbetsmarknaden med syfte
att erbjuda jobb för personer med
funktionsnedsättning som medför
betydande nedsatt arbetsförmåga.
Vi ser dock behov av utveckling och
förändring av Samhalls verksamhet.

unika.nu ✴ info@unika.nu ✴ Vi hette tidigare Min Omsorg

Media

✴

Musik

✴

Dans

✴

Teater

✴

Life skills

Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla får plats och
ingen lämnas utanför. Utöver de
generella arbetsmarknadspolitiska
insatserna finns det ett stort antal
arbetsmarknadspolitiska insatser och
program som riktar sig till arbetssökande med en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.
Arbetslivserfarenhet är för många ett
första viktigt steg mot ett eget jobb.
Det är en av anledningarna bakom
det praktikantprogram i myndigheter som påbörjades den 1 januari
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Målet är att alla som kan och
vill ska få arbeta efter sin
förmåga. Många politiska beslut har
redan beslutats. Bland annat kan
nämnas
1 000 nya utvecklingsanställningar
vid Samhall AB
Utvecklingsanställning
Trygghetsanställning
Skyddat arbete hos offentlig arbets
givare (OSA)
Praktikprogram i staten.
Riksdagen har också nyligen gett
regeringen i uppdrag att skyndsamt
återkomma med förslag till hur fler
av förslagen i Funka-utredningen ska
kunna verkställas. Funka handlar om
att förstärka och förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna för
personer med funktionsnedsättning
så att fler kan få jobb.
Vad som också behövs är en attitydförändring i samhället, att arbetsgivare inser att det är en outnyttjad
resurs som kan tillföra mycket till
företaget. Arbetsförmedlingen har ett
särskilt uppdrag att stödja arbetsgivarna i detta.
Vi är övertygade om att ett
steg mot full delaktighet är
möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt
att anställa en person med funktions-

nedsättning. Därför är det viktigt att
skapa meningsfulla arbeten för dem
som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Centerpartiet vill
bland annat ta bort arbetsgivarnas
medfinansieringsansvar, införa fler
lönebidragsplatser och skapa fler jobb
via Samhall. Dessutom vill vi öka det
sociala företagandet och göra det
lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.
En generell insats som fungerar bra är nystartsjobb. Här
får arbetsgivaren antingen motsvarande arbetsgivaravgiften eller
dubbla arbetsgivaravgiften i ersättning, beroende på hur gammal du
är och hur länge du varit borta från
arbetsmarknaden. Fördelen är att
systemet är enkelt och rakt och såväl
den arbetssökande som arbetsgivaren
kan se vad man har rätt till.
För många personer med funktionshinder, finns också en rad riktade
stödåtgärder. Det kan vara allt från
lönebidrag till tekniska hjälpmedel
eller arbetsbiträde. Detta gör det
svårare för den enskilde att på egen
hand söka jobb. I en anställningssituation kan det vara svårt, både för
den arbetssökande och för arbetsgivaren att veta vilka stödformer som
faktiskt finns att tillgå, vilket kan
vara avgörande för om arbetsgivaren
vågar anställa eller inte. Därför vill vi
i Folkpartiet införa en jobbcheck där
alla stöd finns angivna. Då behöver
inte arbetsgivaren ägna tid åt att
undersöka vilka stödformer som kan
vara aktuella och den arbetssökande
kan snabbare komma i arbete.
Vi skulle också vilja reformera
lönebidraget. Det måste ges större utrymme för en individuell bedömning
för att stödet varken ska bli en inlåsning eller en otrygghet. Det danska
systemet med flexjobb är en av de
system vi tittar på för inspiration.
Alla unga mellan 15 och 17
ska ha rätt till sommarjobb.
Kommunerna ska ta ett större ansvar
för unga som är arbetslösa genom att
samla alla insatser i startcentraler. Vi
vill också införa det vi kallar flexjobb
enligt dansk modell. Personer som
har en sjukdom eller funktionsnedsättning som inverkan på arbetsförmågan ska genom flexjobb kunna

få en komplettering till lönen från
staten. Samt särskilda andra insatser
till arbetsgivare och arbetstagare när
behov finns. Lönenivåerna är avtalsenliga och hålls inte nere som genom
lönebidraget. Satsningarna återfinns
i vårt budgetförslag. Vi vill också se
ett system med flexibel sjukskrivning
och sjukersättning. Har man 60 %
arbetsförmåga ska man kunna vara
sjukskriven eller ha sjukersättning
på 40 %, inte som idag låsas till 25, 50
eller 75 %.
Det ska vara lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs
i arbetet och arbetsgivare ska vara
säkra på att kunna få bra stöd vid
behov. Offentliga arbetsgivare ska
gå före när det gäller att anställa
personer med funktionsnedsättning.
Vi vill också att krav ska ställas mer
offensivt i upphandlingar, vilket till
exempel skulle kunna handla om
anställningar av personer med funktionsnedsättning. Miljöpartiet vill
även stärka det sociala företagandet.
Arbetslösheten är i dag skyhög
för personer med funktionsnedsättning. Människor berövas det
sammanhang och den utveckling ett
arbete kan ge, men tvingas också leva
under knappa ekonomiska omständigheter hela livet. Samhället och
arbetsplatserna berövas många människors kunskaper och erfarenheter.
Personer med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp med
samma behov, därför behövs insatser
på bred front utifrån de individuella
behoven för att vända utvecklingen.
Utgångspunkten måste vara ett tillgängligt samhälle och arbetsliv som
från början har en planering för den
mångfald av funktionsvariationer
som finns. Det krävs också en skärpt
lagstiftning när det gäller bristande
tillgänglighet som diskriminering.
Sjukförsäkringen måste tillåta
variationer i arbetsgrad och aldrig
lägga hinder för någon att arbeta
eller studera utifrån sin förmåga. Det
behövs ökade kunskaper hos arbetsgivarna och en väg in när det gäller de
möjligheter till arbetsanpassning och
hjälpmedel som finns. Den offentliga
sektorn måste ta ett större ansvar, bli
ett föredöme och spegla landets befolkning när det gäller anställningar
av personer med funktionsnedsättFORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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2013 och ska sammanlagt ta emot
1800 praktikanter inom ramen för
programmet.
En ny rapport från Arbetsförmedlingen och SCB om personer med
funktionsnedsättning och nedsatt
arbetsförmåga visar att allt fler
personer med funktionsnedsättning
med nedsatt arbetsförmåga arbetar. Undersökningen visar också att
sysselsättningsgraden har ökat till
55 procent år 2013 jämfört med 50
procent 2008. Sex av tio av dem som
har nedsatt arbetsförmåga och är sysselsatta arbetar numera heltid. Även
det en ökning jämfört med 2008. Det
är också en större andel personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som ingår
i arbetskraften, totalt 61 procent
jämfört med 56 procent 2008.
Arbetsförmedlingen säger själva
att subventionerade anställningar i
olika former är viktiga för att få fler
i arbete.

Har du också ett

funktionshindrat
barn?

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

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

Kontakta oss gärna om du …
behöver hjälp med att ansöka om personlig assistans.
behöver hjälp med att ansöka om fler assistanstimmar.
söker ett assistansbolag där du får ett mervärde utöver det vanliga och som känns
personliga med den där extra känslan för dig.
Varmt välkommen att ringa eller maila!
Anki når du på
Tel. 0920-155 10, 070-618 83 77
ann-cathrine.sandberg@dfarm.se
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Läs mer på vår hemsida

www.dfarm.se

ning. Ett tydligt genusperspektiv
måste också finnas så att möjligheter
till stöd, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder inte begränsas beroende
på vilket kön personen har.
Den s.k. FunkA-utredningens
förslag om bl.a. moderniserade
lönesubventioner och effektivare
administration av hjälpmedel måste
genomföras.
Sverigedemokraterna vill utöka
resurserna till myndigheten
för delaktighet (Handisam) för en förbättrad samordning och uppföljning,
förenkla möjligheten för företag att
söka lönebidrag och förbättra möjligheterna för företagen att få arbetsplatsersättning.

Skolan
Tycker ert parti att barn som går i förskolan/skolan ska ha rätt att kommunicera
på sitt eget språk? Ska ett barn som behöver exempelvis tecken till stöd eller bilder
för sin kommunikation få det?
Vår utgångspunkt är att alla
barn ska få möjlighet att nå
målen och bli stöttade utifrån just
sina individuella behov och förutsättningar. Idag ser det inte alltid ut
så, utan skolan fungerar som bäst för
den genomsnittliga eleven. Att undervisning, förskoleverksamhet och kommunikation behöver individanpassas
ser vi som en självklarhet. För att möjliggöra kommunikation av hög kvalitet behöver stora klasser bli mindre,
så att lärare får mer tid med varje
elev. Vi har också drivit igenom att
Svenskt teckenspråk för hörande ska
ge meritpoäng motsvarande Moderna
språk. Men mer behöver göras. Vi vill
ha en nationell IT-strategi eftersom
vi är övertygade om att IT är ett stöd
i många lärsituationer, inte minst för
barn som behöver kompletterande
kommunikation. Vi vill investera i
tidiga insatser genom att utbilda och
anställa 1000 nya speciallärare och
specialpedagoger. Forskning visar
att ju tidigare insatser kan sättas in,
desto mer effektiva är de. Lärarna ska
få kontinuerlig kompetensutveckling
av hög kvalitet.
Vi värnar en skola som är
anpassad efter individen. Vi
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menar att ingen elev ska gå osedd
genom skolan och alla elever ska få
sina särskilda behov uppfyllda. Vi har
stor tilltro till Sveriges lärare och vi
anser att varje lärare ska få bestämma
över sitt eget klassrum. Lärare som
känner sig trygga och inte ifrågasatta
av skolledning eller andra beslutsfattare får tid och möjlighet att utforma
undervisningen för att passa varje
elev. Det kan involvera tecken och bilder, det kan också handla om musik
och teknik. Varje elev är unik och det
är läraren bäst lämpad att se och ta
hänsyn till.
Så långt det är möjligt ska
barnet få stöd att kommunicera på det sätt som fungerar bäst,
oavsett om det är med hjälp av metod
eller tekniska hjälpmedel eller en
kombination av detta. Det behövs fler
specialpedagoger. Vi har i regeringen
föreslagit att speciallärarutbildningen ska mer än fördubblas och
en examenspremie på 50 000 kronor
införas för såväl speciallärare som
specialpedagoger.
Centerpartiet tycker att det
är viktigt att barn har rätt
till de hjälpmedel som krävs för att
kunna kommunicera. Det här är en
fråga som beslutas av kommuner och
landsting.
Alla barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i förskola
och skola, och stödet måste självklart
anpassas till elevens förutsättningar.
Nyligen har vi föreslagit ett förtydligande av skollagen som innebär
att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de
olika kunskapskrav som finns ska ges
stöd som syftar till att så långt som
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser, dvs. eleven
ska inte bara ska ges tillräckligt stöd
för att nå den lägsta godtagbara
kunskapsnivån. För den skola som behöver hjälp för att anpassa undervisningen finns råd och stöd att få från
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Ja, alla elever i behov av stöd
ska få det så snart behovet
upptäcks. Barn som behöver till exempel tecken för att kunna kommu-

omläggning eller att ha lång framförhållning. Ett viktigt inslag är även
anhöriga och andra frivilliga personer som kan ställa upp. De utgör ett
mycket viktigt arbete för att personer
med stora behov ska få sina önskemål
hörsammade.

nicera måste ju förstås få sådant stöd
som möjliggör kommunikation med
lärare och andra elever. Det handlar
ytterst om alla elevers likvärdiga rätt
till utbildning.
Vi vill arbeta för en inkluderande skola och förskola, men
vägen dit är lång och avgörs i hög
grad av vilka resurser det finns för
att ge alla barn ett individuellt stöd.
Vi vill göra stora satsningar på mer
personal. På sikt kan det bana väg för
reformer som tar viktiga steg för ett
mer inkluderande utbildningssystem.

Vi inser att regelverket gör det
svårt. Vi kristdemokrater har
en stark tro på det civila samhället
och om Pelle vill gå på fotboll borde
det gå att ordna, tillsammans med andra fotbollsintresserade, med någon
anhörig som vill göra något tillsammans med Pelle eller med engagerade
i fotbollsklubben.
För att kunna göra en lag- eller en
regelförändring krävs omfattande
utredning, remissförfarande och
lagförslag som sedan kan sändas
till riksdagen. De riksdagsmotioner
som behandlades var förslag utan
grundläggande utredningsarbete från
enskilda riksdagsledamöter varför de
avslogs. Motiveringen är att arbete
kring ledsagning pågår i regeringskansliet och vi hoppas att det ska
presenteras bra förslag av detta till
riksdagen.

Självklart ska alla barn kunna
kommunicera med lärare, det
behövs stöd och utbildning för att
utöka dessa möjligheter.

Fritids- och kulturella
aktiviteter
Tycker ni att det är självklart att ”Pelle”
som har en utvecklingsstörning ska kunna
gå och titta på fotbollsmatcher? Om ja,
hur ska man lösa det när personalen på
gruppbostaden inte kan gå med honom
och han inte heller får kontaktperson eller
ledsagare enligt LSS för att gå på match?

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om
man har en funktionsnedsättning är
det viktigt att den hjälp och det stöd
man får är anpassat efter individens
behov. Därför vill vi ge människor
med funktionsnedsättning ökade
möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Sedan
är det upp till kommun och landsting
att se till att detta efterlevs.
Har personen rätt till personlig
assistent då ska assistenten gå in för
samma pris. Det handlar inte om lag-

Vi har kvar våra krav på att det
måste bli förbättringar. När
den borgerliga majoriteten säger att
arbete pågår kan vi inte kräva att arbete ska inledas. Vi är dock skeptiska
till att arbetet kommer att ge resultat
och därför kommer vi att fortsätta
driva frågan i riksdagen fram till dess
att frågan är löst.
Vi anser att det centralt att
värna den enskildes självbestämmande. Samhället har därför
ett mycket stort ansvar att göra det
möjligt för människor med funktionsnedsättning att delta i alla delar
av samhällslivet. Det måste utformas
så att alla individer så långt det är
möjligt kan ges chans att delta på
sina egna villkor och utifrån sin egen
förmåga.
När den egna förmågan inte räcker
till är det angeläget att någon finns
där och hjälper till. Därför är det
viktigt att personal på gruppbostäder
i största möjliga mån hörsammar
brukarnas önskemål. Ibland kanske
det räcker med en smärre schema-

ändring, utan att föreningarna och
då som äger arenorna har en positiv
syn. Många föreningar löser detta.
Folkpartiet är också bekymrade över hur många kommuner sköter ledsagarservicen, och
verkar i många kommuner för en mer
generös tillämpning. I regeringen
har vi medverkat till ett uppdrag
till Socialstyrelsen att kartlägga och
analysera hur kommunerna sköter bl
a ledsagarservicen, med syfte att nå
större likvärdighet mellan kommunerna och större rättssäkerhet för den
enskilde.
Vi instämmer i er problembeskrivning och ser risker för ett
slags ny institutionalisering när sådana saker inte går att lösa. Det överensstämmer inte med intentionerna
i LSS. Vi förmodar att situationen ser
olika ut över landet. Det skulle säkert
ofta behövas fler personer som är
kopplade till gruppbostäder som kan
fungera som ledsagare vid behov för
att möta behoven hos de som bor där
när personalen ej räcker till. Men vi
instämmer i att individuella biståndsbeslut oftare bör kunna komplettera.
Ledsagare som är kopplade till person
kan dessutom bidra till större självständighet för den enskilde.
När det gäller avslag på motioner i
socialutskottet så hjälper det dessvärre inte att Miljöpartiet lagt en
motion eller ställt sig bakom annat
partis förslag, så länge majoriteten är
emot förslaget. Vi hoppas generellt på
att kunna medverka till förbättringar
i en ny regering.
Socialstyrelsen har kartlagt
kommunernas tillämpning av

lagstiftningen och rapporten ger en
oroande bild av hur möjligheterna
att få ledsagning ser alltför olika
ut, i många fall begränsas allt mer
och i vissa fall kostar mycket för den
enskilde. Något som också har uppmärksammats är att flera kommuner
tvingat brukaren att betala kostnaden
för ledsagarens resor och entréavgifter. Denna linje har fått stöd av
Högsta förvaltningsdomstolen.
Ledsagarservice enligt LSS ska vara
en rättighet som ska erbjudas på ett
sätt som gör att brukaren ska kunna
leva ett så ”normalt” liv som möjligt
och utan merkostnader. Lagstiftningen om ledsagarservice enligt LSS
bör därför förtydligas. För att inte
levnadsvillkoren för personer med
funktionsnedsättningar ska skilja sig
åt i alltför stor utsträckning beroende
på var man bor, behöver det tas fram
nationella riktlinjer.
Man bör även utreda frågan om
en mer enhetlig avgiftssättning för
ledsagning enligt SoL.
Till sist vill vi också påpeka att
Vänsterpartiet reserverade sig mot
socialutskottets beslut att avslå våra
motionsyrkanden som gällde ledsagning.
Sverigedemokraterna är av
uppfattningen att alla individer själva vet bäst vilken kulturell
utövning de själva föredrar tillskjuter
vi även medel till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
så att organisationer som företräder
funktionshindrade ungdomar ska
kunna äska medel för kulturella verksamheter som de själva väljer. Tanken
är att medlen skall kunna täcka allt
från Lan-spel till utomhusaktiviteter
av eget val.
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

.

Nästa nummer kommer den 1 oktober. Boka senast den 1 september.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.

Därför röstar vi!
Ta möjligheten att påverka
Olle Westin tillsammans med social
demokraternas ordförande Stefan Löfvén.

–M

ormor är min stora förebild
och inspiratör. Det var hon
som fick mig intresserad av
politik, berättar Olle Westin.
Sedan några månader tillbaka har
han och kamraterna i partiet lagt in
en ytterligare växel. Torgmöten och
allmänna möten i olika lokaler duggar tätt.
– Min hjärtefråga handlar om att
personer med funktionsnedsättning
ska ha bra livsvillkor, som exempelvis
en bra skola, ett fungerande boende
och möjlighet till fritidsaktiviteter.
Men den fråga jag framförallt pratar
mest om och driver är habiliteringsersättningen. Den är jättedålig, och

Olle Westin har vuxit upp med politik i sin familj.
Sedan många år har han också själv valt att engagera sig
politiskt i socialdemokratiska partiet.
i vissa kommuner har man till och
med tagit bort den, säger Olle Westin.
Själv har han diagnoserna ADHD
och Asperger syndrom, något som gör
att han också kan tala utifrån egna
erfarenheter av funktionsnedsättning.
– Jag har alltid gått i väldigt bra
skolor, har bra kompisar och är gift
med Emma och bor i en bra lägenhet.
Men jag delar bekymret med jobb och
låga ersättningar med många andra
med funktionsnedsättning. Jag har
en plats på en daglig verksamhet här
i Östersund, men just nu praktiserar
jag i en skivaffär på halvtid. Det är kul
för jag är väldigt musikintresserad.

Men den mesta tiden just nu ägnar
Olle Westin åt valarbete och att få
människor att gå och rösta.
– Jag tycker alla ska ta den här
chansen att påverka. Jag har hört att
åtta av tio som har någon funktionsnedsättning inte röstade vid förra valet. Det borde vara mist det motsatta.
I år hoppas jag fler går och röstar. Jag
förstår att alla kanske inte kan vara
så intresserade av politik som jag är,
men att gå med i ett politiskt parti
och jobba för att samhället ska bli
mer rättvist är roligare än man kan
tro, säger Olle Westin övertygande.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

– Hur ska vi få fler att rösta

I

Riks-klippan mötte justitieminister Beatrice Ask

maj träffade Markus Petersson och
Gunilla Karlsson från Riks-Klippans
styrelse, tillsammans med Elisabeth Langran, jurist på FUB, Beatrice
Ask för att diskutera hur man kan
göra för att fler personer med utvecklingsstöring ska rösta. I senaste valet
var det bara två av tio personer med
utvecklingsstörning som röstade.
Några av frågorna som kom upp var
behovet av pictogram-bilder i och personer i vallokalen som kan förklara
hur man ska göra om man har svårt
att förstå, behovet av att kunna rösta
via internet, samt behovet av sighten
”alla väljare”.
I mars skrev Riks-Klippans styrelse
ett brev till justitieminister Beatrice
Ask. Brevet handlade om att vi vill att
fler personer med utvecklingsstörning ska rösta.
Markus Petersson och Gunilla Karlsson lämnade över ett förslag från RiksKlippans styrelse till Beatrice Ask.
För att höja antalet röstande som
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Jobben och tillgängligheten
– viktigaste valfrågorna för Stefan
Stefan Bartsch har varit engagerad i rättighetsfrågor för
personer med funktionsnedsättning sedan 30 år tillbaka.
Lika länge som han varit medlem i FUB.
Numera sitter han i FUB Riks-Klippans styrelse och driver
sina hjärtefrågor – arbete och tillgänglighet.

–J

ag har alltid tyckt det varit
viktigt att försöka påverka och
förändra saker till det bättre.
Genom FUB och Riks-Klippan har jag
den möjligheten.
Jag har själv en utvecklingsstörning så det var naturligt för mig att
söka mig till FUB. När man är många
så ökar möjligheten att påverka och
få igenom sina krav, säger Stefan
Bartsch.
Sedan ett par år tillbaka är han
arbetslös. Något som tär på både plånboken och självkänslan.
– Det påverkar hela livet och är
helt enkelt väldigt tråkigt och jobbigt. Man blir mer ensam, får sämre
ekonomi och hamnar utanför till viss
del. Alla vill ju vara i något sammanhang. Ett jobb är viktigt av olika skäl,
betonar Stefan Bartsch.

Regelbundet går han till Arbetsförmedlingen och senaste tiden har han
även kontakt med Misa, ett företag
som jobbar för att personer med
utvecklingsstörning ska få komma ut
på arbetsmarknaden.
– Än så länge har det inte hänt något. Jag har själv försökt ragga praktikplatser, men det är svårt. Många
arbetsgivare har tyvärr fördomar mot
personer med funktionsnedsättning,
eller så har de det för stressigt. Något
är det, konstaterar han.
Men snart är det val och Stefan vet
vad han tänker rösta på. Samtidigt är
han bekymrad över siffror han hört
om det låga valdeltagandet bland
personer med utvecklingsstörning.
– Vi i Klippan vill försöka påverka.
Därför har vi hyrt en buss som vi ska
åka runt med till olika dagliga verk-

Stefan Bartsch

samheter i stockholmsregionen och
prata om vikten av att gå och rösta
och ta chansen att påverka i samhället. Det är bra, konstaterar Stefan
Bartsch och dricker ut sitt kaffe på
fiket ”Elvakaffet”, som har blivit hans
stamställe i Kärrtorp där han bor.
– Det är Kärrtorps församling som
driver fiket. Hit går jag ofta.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

* Stefan Bartsch går att boka för en
föreläsning om hur det är att ha en
funktionsnedsättning, samt varför
det är så viktigt att fler företag och organisationer anställer personer som
har en funktionsnedsättning.

AN N ON S
Markus Petersson och Gunilla Karlsson från Riks-Klippans styrelse, tillsammans
med Elisabeth Langran, jurist på FUB, träffar Beatrice Ask.

har en utvecklingsstörning har Klippan två förslag:
– Valsajten ”Alla Väljare” ska alltid
finnas, inte bara när det är valår. ”Gör
valsajten ”Alla väljare” permanent.
Om vi ska ha möjlighet att ta till
oss information och bilda oss en politisk uppfattning behöver sajten finnas
jämt. Inte bara när det är valår. Vi vill

kunna gå in och läsa hela tiden. Vi
vill ha ett delaktigt medborgarskap
hela tiden. ”
– Gör det möjligt att kunna rösta
via internet från sin dator. Vi tror att
det blir fler som röstar om det går att
rösta från sin dator.”
www. fub.se

Vi vågar påstå att vi är Sveriges
ärligaste assistanssamordnare.
– Syna oss gärna i sömmarna!

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.

www.vivida.se/arlighet
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”Fångad i fattigdom”
– Ny rapport från FUB
Personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostäder lever under existensminimum:
de hamnar på minus varje månad.
Det är i princip omöjligt för dessa personer att öka sin inkomst. Vi kräver att bostadstillägget
höjs och att förmögenhetsbegreppet förändras.
Det skrev Thomas Jansson, ordförande för FUB i ett debattinlägg som publicerades på DN
debatt i maj i samband med att rapporten släpptes.

R

apporten ”Fångad i fattigdom”
fick ett stort medialt genomslag bland annat med en intervju med Thomas Jansson i programmet P1-morgon.
Rapporten visar att personer
med utvecklingsstörning som bor i
gruppbostäder lever under existens
minimum. Varje månad har de för
lite pengar. De flesta kan inte höja
sin inkomst, eftersom de inte kan
få arbete. Domar om hyror i grupp
bostäder har försvagat merkostnadsprincipen, att ingen ska ha extra
kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Arbetar pådrivande
FUB fortsätter nu att arbeta pådrivande för att personer med utvecklingsstörning inte ska behöva hamna
i fattigdomsfällan.
– Vi hoppas att alla våra lokalföreningar nu hakar på och arbetar aktivt
med dessa frågor, så att respektive
kommuner också kan driva på så att
det statliga bostadstillägget höjs, vilket är ett måste, samt att förmögenhetsbegreppet ändras, säger Thomas
Jansson.
Han riktar en särskild uppmaning
till landets politiker att vara extra
lyhörda.

– Våra medlemmar och andra personer med funktionsnedsättning ska
inte behöva leva sitt liv i fattigdom.
Det är hög tid att politikerna tar sitt
förnuft till fånga och vidtar åtgärder som bidrar till ett mer jämlikt
och ekonomiskt rättvist liv för vår
målgrupp, säger Thomas Jansson,
ordförande för FUB.
Läs mer på www.fub.se
”Utvecklingsstörda personer
fångade i fattigdomsfälla” – debatt
artikel DN Debatt
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Riksförbundet FUB:s ordförande representerade
Handikappförbunden i FN:s generalförsamling
melser. Ungdomar med funktionshinder och
nationellt genomförande och övervakning av
efterlevnaden av konventionen.
FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning antogs
av FN:s generalförsamling den 13 december
2006. Den trädde i kraft den 3 maj 2008. I
FUBs internetannons nr 1 2013.pdf

ANNO NS

Thomas Jansson.
C

Thomas Jansson, förbundsordförande förM
Riksförbundet FUB, deltog i ett möte omY
FN-konventionen om rättigheter för perCM
soner med funktionsnedsättningar i FN:s
högkvarter 10-12 juni 2014 i New York. MY
CY

Frågor som diskuterades var bland andra:
Införlivandet av konventionens bestäm-

CMY

K

32 · UNIK

artikel 40 i konventionen föreskrivs att ”Konventionsstaterna ska mötas regelbundet i en
konventionsstatskonferenser för att behandla
frågor som gäller tillämpningen av denna
konvention.” Sedan 2008 har sex möten med
konventionsstaterna genomförts i Förenta
nationernas högkvarter i New York.
1

2013-01-30

Om du har så stora funktionsnedsättningar att du bara kan kommunicera
med en handfull människor är du i en
mycket utsatt situation. Du kanske också
har en intellektuell funktionsnedsättning.
Det kanske är svårt att tänka på sånt
som redan hänt, eller som ska hända. Då
är du ännu mer beroende av dem som
verkligen förstår dig.
Då vet du redan att det är viktigt att få välja
en god man som du känner riktigt väl. Någon
som finns i ditt dagliga liv och som kanske
också är din personliga assistent, så att ni
får vara ensamma ibland och kan prata om
hur saker verkligen fungerar. En person som
står nära, delar dina upplevelser, och som så
ofta som möjligt kan tolka din vilja direkt i
situationen.
Bland de som bestämmer i de här frågorna
finns tyvärr många som inte kan leva sig in
i hur du har det. De tycker ofta att det vore
bättre för dig att ha en god man som du
inte känner så väl. Någon som bara träffar
dig några gånger per år.
Någon som är neutral
och inte tar strid

för dig i onödan. Någon som också är god
man till ett tiotal andra personer i samma
situation. Eller ännu fler. Någon som ringer
dina assistenter ibland och frågar om allting
fungerar bra, men som inte frågar dig för
hon eller han förstår ändå inte vad du svarar.
Vi behöver tala om för dem att de har fel.
Föreningen JAG kämpar för rätten till en
god man som man kan kommunicera med.
Man ska få den gode man som är bäst
på att tolka ens vilja
och föra ens talan
– oavsett om det
är en anhörig
eller personlig
assistent.
Och vi tycker
att man bara
ska få vara
god man till
ett mycket
begränsat
antal
personer.

10.45

RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg

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

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

NOTISER

FUB:s hederspris 2014 gick till Bengt
Lindqvist och Bengt Westerberg

Två spännande seminarer
i höst på Billinge hus

I år är det 20 år sedan LSS infördes. LSS har gett många människor
med funktionsnedsättning en chans till ett liv som andra.

Nu vill FUB uppmärksamma två viktiga
personer från den tiden - Bengt Lindqvist och
Bengt Westerberg. De fick FUB:s hederspris
2014 på FUB:s förbundsstämma.
– Jag är stolt och glad över detta. FUB har
visat vägen för konkreta rättigheter för människor som lever med funktionshinder och varit

en föregångsorganisation och förebild även
långt utanför Sveriges gränser, säger Bengt
Lindqvist.
Och Bengt Westerberg kommenterar priset
så här:
– FUB har haft en stor roll för mitt engagemang i handikappolitiken. FUB har haft stor
betydelse för LSS-reformen. Även om det gått
20 år det mycket arbete som återstår. Jag vill
önskar FUB all framgång med det fortsatta
viktiga opinionsarbetet. Jag är stolt över priset
och riktar ett varmt tack för det, säger Bengt
Westerberg.

Ny film om FUB:s medlemsrådgivare på gång
En ny film om medlemsrådgivare håller på
att produceras av FUB. Medlemsrådgivare
Simon Sandberg fick under en eftermiddag
upplåta sitt hem till filmteamet från företaget Phosworks. Några utomhusscener togs
också, bland annat vid Kristinebergsklipporna
i Stockholm. Ytterligare en dags filmarbete
kommer att ske i Norrköping, då med fokus på
anhörigperspektivet.

PE RSON E R M E D
FUN K TION S N E DSÄT TNING

Den 11 – 12 oktober anordnar FUB Västra
Götaland ett seminarie på Billingehus i
Skövde med många intressanta föreläsare,
där ett av dragplåstren är Sören Olsson.
Den 25 – 26 oktober är det Klippan Västra
Götalands tur att anordna ett seminarium
på Billingehus i Skövde.
Några av föreläsarna är Jonas Franksson,
Fredrik Lagerholm och Elaine Johansson.
Mer information om anmälan med
mera finns på FUB Västra Götalands
hemsidan: www.vg.fub.se
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UTSÄT TS OCKSÅ FÖR
K R Ä N K N ING A R , HOT OCH
VÅ LD. OM FLE R S E R , K A N
FLE R FÅ HJÄ LP.

Här kan du köpa boken:
”Min bror har downs syndrom”

Precis som andra utsätts också människor med funktionsnedsättning för kränkningar, hot och våld av sin partner eller

TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON

sina anhöriga. Många är beroende av personen som utsätter dem för brotten. Det gör det svårt att söka stöd.

Anne Holm Gulati blir generaldirektör
för den nya Myndigheten för delaktighet

Polisen vill göra fler medvetna om att det här är vanligare än vad man kan tro, och att det är allvarliga brott som ska polisanmälas. Samtidigt vet vi att det kan vara svårt att prata om. Som stöd i arbetet eller i samtal och diskussioner har vi tagit
fram ett pedagogiskt material som finns på polisen.se/pressrum. Det kan användas i skolan eller som diskussionsunderlag

Regeringen har utsett Anne Holm Gulati till generaldirektör för den
nya Myndigheten för delaktighet som inrättades den 1 maj i år.
Regeringen har som ett led i sin funktionshinderspolitik beslutat att sammanföra delar
av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet med
Myndigheten för handikappolitisk samordning (HANDISAM). I samband med detta byts
namn på myndigheten till Myndigheten för
delaktighet.
- Namnbytet sker för att markera det mer

samlade uppdrag myndigheten får inom
funktionshinderpolitiken, det tvärsektoriella
perspektivet och uppgiften att stimulera och
utveckla kunskapsbildning vad gäller tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö, säger
barn- och äldreminister Maria Larsson.
www.regeringen.se

på till exempel gruppboenden och på andra ställen där frågan är aktuell. På polisen.se/komtilloss kan du läsa mer, och ta
Unik nr 2/14 hade en artikel om Cristina
Olofsdotter Gustafssons bok: Min bror har
downs syndrom”. Många har hört av sig och
undrat hur man får tag i boken. Här kan du
köpa boken:
www.jegkonsult.se
eller ring eller sms:a till 0709-205142.
Boken kostar 130 kr + frakt

reda på vad du ska göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

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