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Anders Peterson berättade om Riks-Klippans arbete  

och verksamhetsplanen, som det beslutades om  

på Klippans riksstämma 2016.  

Anders Peterson slutade som 

ordförande för Riks-Klippan.  

Nya ordföranden Anna Hildingsson 

presenterade sig. 

– Det ska bli jätteroligt att jobba med Klippan,  

förbundsstyrelsen och kansliet, sa hon. 

Klippans riksstämma 2016 bestämde att Klippan 

ska byta namn till Inre Ringen. 

Läs mer på sidan 12.

På stämman bestämdes också att  

Klippan ska ha riksstämma vartannat år.  

Nästa riksstämma för Klippan blir år 2018! 

På kvällen spelade Maitradiers från Sundsvall. 

Ni kan läsa mer om Riks-Klippans stämma och  

FUB:s förbundsstämma på www.fub.se

Klippans riksstämma 2016
den 19-20 maj

Maria Sundström är kanslichef för FUB. Hon invigde Riks-
Klippans stämma tillsammans med Anders Peterson, förra 
ordföranden för Riks-Klippan.

Det var över 50 personer som kom till Riks-Klippans stämma.  
Den hölls i maj i år.

På kvällen spelade Maidtradiers från Sundsvall.   
Många passade på att dansa till musiken.

http://www.fub.se/klippan/aktuellt/nyhet/klippans-riksstamma-2016
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Stefan Barsch var glad att få delta på stämman. Han slutar i styrelsen, 
men sitter med i Riks-Klippans valberedningen.

Per-Åke Berglund, från Klippan i Söderhamn, Kia Mundebo, FUB:s kansli, Lillemor Arvidsson, 1:e 
vice ordförande för FUB och nyvalda ordförande för Riks-Klippan Anna Hildingsson.
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Stående: Kristine Petersson, Gunilla Karlsson, Sara Brännström, Anna Hildingsson (ordförande), Jan Pettersson (vice 
ordförande). Sittande: Markus Petersson och Per-Åke Berglund.

Det går också alltid bra att kontakta Conny Bergqvist 

på Riksförbundet FUB:s kansli, conny.bergqvist@fub.se eller 08-508 866 37.

Gunillas handledare Monica Carlsson är sekreterare för styrelsen. 

Hon har telefonnummer 070-638 60 04

Riks-Klippans styrelse 



Anna Hildingsson, ordförande

 0510-67482 hem, efter 17:00

 anna.hildingsson@fub.se

Gunilla Karlsson 

 073-031 73 04  

 gunillakarlsson71@yahoo.se

Jan Pettersson, vice ordförande

 hem 016-13 43 72

 072-927 47 20

Hör av er till Klippans styrelse

Kristine Petersson 

 076-145 09 14 

 kristine.petersson@fub.se

Sara Brännström 

 070-603 36 24 

 sara.brannstrom@fub.se

Markus Petersson

 0722-52 09 84 arbete (FUB Helsingborg) 

 mackangast@gmail.com

Per-Åke Berglund

 072-551 17 38

 perke.berglund76@gmail.com
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Riks-Klippans styrelse 
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Bengt Grandin är konstnär. 

Han jobbar på Kulturverkstan i Skärholmen.

En daglig verksamhet i Homsans regi. 

Bengt tycker om att göra skulpturer

med hjälp av gipsbindor. 

Han tycker också om att måla. 

När Unik träffar Bengt håller han på 

att tillverka en häst. 

Gillar att måla

– Du måste akta dig. 

Hästen är snäll, 

men den kan sparkas, säger Bengt. 

Han är 85 år och har målat 

och tillverkat saker i hela sitt liv. 

Han bor i en gruppbostad. 

Hemma gillar han också att måla, 

klippa och tillverka saker. 

Med den här målningen av Bengt Grandin

önskar UNIK alla sina läsare 

– en glad och trevlig sommar!
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Trevlig sommar!

Bengt Grandin tycker om att måla. Här har han målat en kyrka. 
Solen lyser och det är många fåglar som flyger i luften.

Bengt Grandin är konstnär. Han är deltagare på dagliga verksamheten 
 Homsan i Skärholmen. Här håller han på att tillverka en häst.

Den här katten är en av Bengts favoriter. Det var många som ville köpa 
katten av Bengt på en av hans utställningar. Men den vill Bengt behålla.
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Till kakan

3 ägg 

3 deciliter socker

3 teskedar vatten

3 deciliter mjöl

2 teskedar bakpulver

2 teskedar vaniljsocker

Till garneringen

3 deciliter grädde 

1 liter bär, vill du kan du ha mer bär.

Så här gör du

Vispa ägg och socker pösigt.

Tillsätt 3 teskedar ljummet vatten.

Blanda mjöl och bakpulver.

Häll ner det blandade mjölet och bakpulvret.

Rör om lite försiktigt tills det är blandat. 

Ta fram en form.

Helst med löstagbara kanter. 

Smörj formen med smör.

Ha lite ströbröd i botten och på kanterna.

Då fastnar inte kakan. 

Häll smeten i formen. 

Grädda i 125 grader i ugnen.

Ta ut kakan efter cirka 20 min. 

Kolla så den inte ser bränd ut. 

Då kan du ta ut den lite innan. 

Dela kakan i två delar. 

Vispa grädde. 

Vill du inte baka en kaka, 

så köp en färdig kakbotten i affären.

Mosa lite jordgubbar eller hallon. 

Och även banan om du gillar det. 

Vispa tre deciliter grädde. 

Blanda en deciliter grädde med de 

mosade bären och bananen. 

Ha blandningen på en av delarna av kakan. 

Lägg den andra på. 

Ha vispad grädde på hela kakan.

Garnera, lägg färska bär på kakan:

Jordgubbar, hallon eller blåbär. 

Jättegott!

Sommartårta med jordgubbar,  
hallon eller blåbär

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Anna Hildingsson är ny ordförande för Riks-Klippan.

Anna Hildingsson 

– ny ordförande för Riks-Klippan 

– Det känns jätteroligt att få representera 

Klippan i hela landet. 

Det ska bli så spännande att få jobba 

tillsammans med alla våra medlemmar. 

Det ska också bli kul att få jobba 

med FUB:s förbundsstyrelse och FUB:s kansli. 

Vi har massor av gemensamma frågor, 

säger Anna. 

Anna Hildingsson bor i Lidköping. 

Hon är gift och bor i en egen lägenhet i stan. 

I mer än 20 år har hon jobbat på 

kommunens dagcentral för äldre. 

Där hjälper Anna till i köket. 

– Jag stortrivs där. Alla är så vänliga och trevliga. 

Anna har en lindrig utvecklingsstörning.

– Jag behöver inte hjälp med något speciellt. 

Om det blir väldigt krångligt språk i någon text, 

då kanske jag behöver lite hjälp. 

Men det behöver ju många. 

Ingen vill ju att det ska vara krångligt,

säger hon och skrattar.

För Anna är det viktiga att man är vänlig, 

trevlig och snäll mot varandra. 

Så försöker hon själv alltid vara mot andra.

Något som Anna vill kämpa mer för i Klippan 

är att minska fördomar 

mot personer som har funktionsnedsättning.

– Ibland vill folk hjälpa till i onödan. 

Det är viktigt att saker får ta lite tid.

Alla måste få chans att klara det de faktiskt kan klara.

Alla ska få ha rätt att vara den de är. 

– Man ska inte behöva göra om sig 

för att passa in.

Det tycker jag är viktigt. 

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

”Det är viktigt att vara vänlig och snäll”
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Fråga

Jag har en kompis jag ofta promenerar på stan med. 

Han är jätteallergisk mot pollen och nötter.

Min kompis gillar att gå i det stora köpcentrumet. 

Jag är rädd att han ska få en allergireaktion. 

Han har berättat att han tidigare  

fått åka ambulans till sjukhus för allergi mot nötter.

Jag försöker promenera med honom i skogen istället. 

Det gillar han inte och säger  

att han är allergisk mot träden.

Vad ska jag göra om han blir allergisk?  

När vet jag om han måste åka ambulans?

FRÅGESPALTEN

Hur gör jag om min kompis blir akut sjuk?

Svar

Om din kompis plötsligt får kliande utslag 

som flyttar sig runt på kroppen 

kan du fråga om han tagit sin allergimedicin.

Om din kompis får sådana utslag 

och samtidigt svullnar i ansiktet 

måste din kompis åka till läkare.

Hjälp din kompis att åka till närmsta sjukhus.

Om din kompis har ett svullet ansikte 

och svårt att andas ska du genast ringa 112  

och be dem skicka en ambulans.

Din kompis kan lägga sig ner på marken. 

Du kan lägga något under hans ben och fötter  

så de kommer lite uppåt från marken.

Var lugn och försök prata lugnt med din kompis. 

Håll honom i handen eller klappa honom.

Om du är stressad blir din kompis stressad  

och då kan han bli ännu sämre. 

Nina Alander,  
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Personen på bilden har inget med texten att göra.
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Jag är 42 år. Jag bor på en servicebostad i Södertälje och 
är hörselskadad. Jag letar efter tjejkompisar från Stock-
holm och Södertälje. Du ska vara mellan 40 och 45 år och 
som jag gillar att dans. Laga mat, bio, idrott med mera. Du 
får gärna svara med foto. Hoppas att du hör av dig! 
Skriv till 105 Marcus

Jag är en tjej på snart 27 år bor i Karlstad. Jag 
gillar att lyssna på musik se på film. Bowla fika. Umgås. 
Söker vänner via facebook där jag heter Annsofie Gustafs-
son e-post går bra med malin_annsofie(snabela)live.it 
Skriv till 197 Annsofie

Jag är 39 år. Jag bor i Älmhult. Jag har en lätt utveck-
lingsstörning. Mina intressen är musik- dansmusik och 
barnmusik. Shoppa. Titta på DVD Film. Promenader. Med 
mera. Jag bor på ett LSS-boende. Jag söker vänner, både 
tjejer och killar. Och vara vänner och träffa varandra. Ni 
som bor i Kronobergs kommun får höra av er till mig. Alla 
som har olika handikapp får höra av sig.
Skriv till 084 Malin

Jag är en ungdomlig man på 59 år som bor i 
gruppbostad i Trollhättan. Tycker om musik, kläder, 
TV-serier samt att åka ut och fika eller äta mat. Jag söker 
en kvinna 49-60 som inte bor alltför långt bort. Du får 
gärna tycka om att prata i telefon men även träffas.
Skriv till 139 Håkan

Letar du efter din drömkille? Då kan sluta leta för 
jag är här. Eller vill du bara erövra världen. De kan vi också 
göra. Jag är inte som Brad Pitt men man kan inte få allt  
här i världen. Vart finns du då? Bra fråga, Jag lever i de 
djupa skogarna Småland. Jag är 28 år. Förresten heter jag 
Manne. Och musiken och tv-spelet är mina ”droger”. Vill 
du veta mera så finns jag här. Skicka gärna ett foto på er.
Skriv till 126 Emanuel

Jag är en kille med musik- och filmintresse och 
önskar en tjej som har samma intressen, men 
jag bryr mig inte om hon tycker olika. Skriv gärna 
till mig, så fort du kan. Love. Jag bor i Solna kommun.
Skriv till 195 Henok

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

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

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

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

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB 
Box 6436 
113 82 Stockholm

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

Nya vänner



Jag är en man på 52 år och bor söder om 
Stockholm i lägenhet. Jag letar efter en tjej att 
umgås med i ungefär samma ålder. Som person är jag 
snäll och social, tycker om att titta på film/gå på bio eller 
gå ut och äta. Musik är ett annat intresse, tränar även 
en gång i veckan på Friskis&Svettis. Vid intresse kan jag 
skicka bild. Hoppas vi ses!
Skriv till 194 Kjell  

Hej. Jag är en 27 årig tjej som är singel och söker en 
trevlig kille att hålla livet ut ålder mellan 27-40 år.
Skriv till 198 Mari

Kille på 44 år som bor på Lidingö. Gillar musik 
och att titta på film. Spelar biljard. Söker kontakt med 
tjej mellan 30 och 40 år från Stockholmstrakten. Skicka 
gärna foto. 
Skriv till 193 Claes

Jag söker ärligt förhållande med en kille. Jag gil-
lar musik och spela Mario kart. Jag gillar att prata i mobil 
så skriv gärna ditt nummer i svaret tack.
Skriv till 192 Markus

Jag är en kvinna på 42 år och söker brevvän-
ner. Mina intressen är att se på hockey, spela på min 
iPad, gå på loppis och umgås med vänner. Jag söker 
både killar och tjejer att brevväxla med.
Skriv till 191 Monika

Jag är en kvinna på 51 år och bor i Borlänge. 
Rar och snäll, glad och kramgo. Söker kille i min ålder, 
mellan 52 till 56 år. Skicka helst ett foto. Du ska helst bo 
i norra dalarna, Leksand, Mora, Insjön, Rättvik. Intres-
sen: natur, promenader, marknader, shoppa, hyra stuga, 
mysiga hemmakvällar, gå på fik och restauranger. Jag 
gillar också bowling, kondis, glass och maränger!
Skriv till 190 Britt-Mari

Jag är en man i mina bästa år, 60+, med 
mycket humor och ett glatt humör. Jag bor i 
egen lägenhet på en gruppbostad i Stockholmsområ-
det. Mina intressen är bland annat musik, dans, gå på 
café, resa och mysiga hemmakvällar med filmtittande. 
Jag vill gärna få kontakt med en glad och snäll kvinna i 
min egen ålder som bor i Stockholmsområdet och som 
också tröttnat på att vara singel.
Skriv till 091 CG

Jag är en man på 50 år. Jag söker en kvinna mellan 
35-55 år, som först kan leda till vänskap men som sen 
kan utvecklas till ett förhållande. Jag har två katter som 
heter Missan och Frej. Mina intressen är gå på bio och 
gå på promenader på stan och natur. Du ska helst bor i 
Skåne. Jag bor i Hässleholm.
Skriv till 189 Peter

Jag är 51 år. Bor i Kärrtorp. Söker en flickvän som vill 
dela livet med mig. Helst ska du bo i Stockholm.
Skriv till 188 Stefan

      
Jag heter Andreas och är 36 år. Jag bor i Stock-
holm. Jag är singel och söker nu kärleken och vänner. 
Jag har en hund som heter Ludde. Jag gillar att gå på bio, 
museum, promenader och mycket annat. Är du intres-
seras av att träffa mig eller skriva till mig. Hör av dig till 
mig. Ha en trevlig sommar.
Med vänliga hälsningar Anderas Brunnström
brunnstrom.andreas@gmail.com
fb-adress: Andreas Brunnström
Skriv till Andreas 199
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Tipsa Unik  
– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00
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Klippans riksstämma 2016 bestämde att  

Klippan ska byta namn om ett år. 

Det nya namnet blir Inre Ringen! 

Riks-Klippan kommer heta Inre Ringen Sverige. 

Klippan-sektionerna runt om i landet  

kan fortsätta heta olika saker.

Klippan-sektionerna i Skåne heter redan Inre Ringen 

Det var Inre Ringen Skåne som skrev en motion  

till Klippans Riksstämma. Så här skrev de: 

FUB har en mycket vacker och talande logotyp.  

Den består av två runda ringar.  

Den yttre ringen, som är hel,  

Klippan byter namn till 

Inre Ringen

står för anhöriga och medmänniskor runt omkring. 

Den inre ringen, som är lite bruten,  

står för personer med utvecklingsstörning.  

Den inre ringen är också som ett nav i hjulet,  

det som håller ihop allting och som är viktigast. 

Vi i Skåne heter Inre ringen 

för att tala om att vi är viktigast 

och att det är runt om kring oss som FUB ska arbeta.  

Det tycker vi alla FUB-föreningar borde förstå.  

Därför tycker vi att Klippan ska byta namn  

till Inre ringen. 

www.fub.se

Så här glada var ombuden på Riks-Klippans stämma 2016.
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Anna Hildingsson, ny ordförande för Riks-Klippan.

Hej alla Klippan-vänner.  

Det här är min första Klippan-ledare  

som nyvald ordförande.

Det var stämma i maj. Det är första gången 

Klippan har valt en kvinna som ordförande. 

Första kvinnan på 20 år. Det är stort!

Styrelsen fick också flera nya ledamöter.  

Jag vill också passa på att tacka  

Er som slutade i Klippans styrelse.  

Ni har gjort ett jättebra jobb!

Jag gick med i Klippan år 2010. 

I minst 20 år har jag varit ordförande  

för Klippan Västra Götaland.  

Det är en bra erfarenhet. 

KLIPPAN HAR ORDET

Det är roligt att bli vald till ordförande!

Vi har många viktiga frågor som vi ska jobba med 

De här frågorna bestämde vi att Klippan  

skulle jobba med närmsta tiden.

Skolfrågor, folkhögskolor med mera.

Valet 2018 – kommunikation, påverka politiker

Handledarutbildning

LSS – FN-konventionen, äldrefrågor 

Arbete, ekonomi, habiliteringsersättning

Rikstämma vart annat år 

På stämman bestämdes också att Klippan ska ha 

riksstämma vart annat år i fortsättningen.  

Nästa stämma för Klippan blir år 2018.

Nu ser jag fram mot att få jobba med Klippan  

i hela landet och med Riksförbundets kansliet  

och FUB:s förbundsstyrelse. 

Det kommer bli spännande.  

Hör gärna av er om ni tycker något år dåligt 

eller bra, eller med förslag på vad vi ska  

jobba med.  

 

Trevlig sommar!

Anna Hildingsson
Ordförande Riksklippan
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ÖVRIGT I  UNIK

Ny CD-skiva

Come Together har gett ut en ny CD-skiva. 

På CD-skivan sjunger och spelar musiker 

från Östafrika.

Det är svenska musikern Peter Pop 

Lundbäck som 

gjort Come Together albumet. 

Det heter ” Come Together. 

Disability is not Inability”.

Du kan köpa det genom FUB.

www.fub.se

Karl Grundewald är död. Han blev 95 

år. Karl har gjort mycket för personer med 

utvecklingsstörning. Han bidrog till att avskaffa 

institutionerna. I mer än 60 år kämpade han 

för att utvecklingsstörda skulle få samma 

rättigheter som alla andra i samhället.

Karl hade en stor egen familj. Fem barn 

och 13 barnbarn. Han fick leva ett långt och 

bra liv. Han körde Vespa i Stockholmstrafiken 

tills han var 94 år. Han var en orädd, modig 

och fantastisk fin människa. Vi är många som 

kommer sakna honom väldigt mycket.

Lovisa till Special Olympics i mars 2017

Lovisa Danielsson är skidåkare från Östersund.

Hon har blivit uttagen till tävlingen 

Special Olympics Winter Games i Österrike 2017. 

– Det känns jättekul att få tävla i den viktiga tävlingen. 

Jag är i bra form. 

Jag ska träna jättemycket fram till tävlingen nästa år.

Då kommer jag satsa allt jag har för att vinna, säger Lovisa.

SID 12

SID 24

SID 21

Karl Grunewald. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Peter Pop och Playback Nairobi, en av få musikgrupper för 
unga med utvecklingsstörning i Östafrika.

Lovisa Danielsson.
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ÖVRIGT I  UNIK

FUB deltar i Pride-paraden

Vi kämpar för allas lika värde och allas rätt i 

samhället. Därför vill vi också delta i 

årets Pride-festival i Stockholm.

Det säger Stefan Fagerström.

Han är verksamhetschef för  FUB Stockholm.  

– Genom det vill vi visa att  personer med 

utvecklingsstörning har rätt att bli kära i vem de vill.

Vi ska gå i Pride-paraden med vår flagga där det står: 

”Vi gillar olika”. Prideparaden är klockan 13.00

den 30 juli i Stockholm. För mer information 

kontakta: gittanfagerström@hotmail.com

SID 22

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 6
x. Sidan 10
2. Sidan 24
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 9 september måste vi ha ditt svar.

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

Glöm inte ditt namn och din adress.

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

Rätt svar i Unik Nummer 2, 2016:  
x, sidan 9.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013 
1. Caisa Morin, Bollnäs
2–5 Lättlästa böcker
2. Edvard Nybrant,Uppsala
3. Anna Sandström, Forsbacka
4. Jessica Olsson, Ljusdal
5. Linda Knutsson, Helsingborg

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

Stefan, Gittan och Ella Fagerström håller upp flaggor som de ska ha med 
på Pride-paraden, som är i Stockholm i juli.
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15 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner 

Karl Grunewald 1921–2016
Så minns vi Karl!
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lillemor.holgersson@fub.se
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Helena Molker-Lovén
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PERSONAL
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nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28

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

Johanna Bergsten, projektledare
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08-50 88 66 50
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 Sid 6: Anna Hildingsson valdes till 
ordförande för Riks-Klippan. Hon är första 
kvinnliga ordföranden för Riks-klippan.  
– Ett uppdrag jag är väldigt stolt för, säger 
Anna Hildingsson.

LATTLAST
.. ..
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Utges av: FUB – För barn, unga och 
vuxna med utvecklingstörning. 
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med 
utvecklingsstörning och deras familjer. 
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokal-
föreningar runt om i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
Prenumeration: 300 kronor/år
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agneta.heins@fub.se
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FUB:s medlemstidning vänder sig till 
personer med utvecklingsstörning, 
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är rikstäckande och har som mål 
att sprida kunskap om allt som rör 
personer med utvecklingsstörning. 
Tidningen utkommer med sex 
nummer per år. 

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

ISSN: 0345-3790

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

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 12: Få har som Karl Grunewald bidragit till att så 
många fått ett bättre liv. Karl somnade in den 15 juni.  
Han blev 95 år. Så minns vi Karl Grunewald, sidorna 12-17.

 Sid 24: Come Together har gett ut en ny CD-skiva. 
Tillsammans med en rad lokalt kända musiker i östafrika har 
musikproducenten Peter Pop Lundbäck gjort Come Together 
albumet: ”Come Together. Disability is not Inability”.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 4, bokning 9 september
utgivning 30 september

I skrivande stund är det veckan före midsommar. Ljusets tid i Sverige. 
För några dagar sedan nåddes vi av den sorgliga nyheten att Karl Grunewald lämnat 
jorde livet, 95 år gammal. Det känns vemodigt att Karl gått ur tiden, men för oss alla 
gör han det med de ljusaste minnen. 

Vi som fick dela några stunder med Karl under åren känner oss alla privili-
gerade och har våra speciella minnen, som vi kommer att vårda. I Unik har vi därför 
flera minnessidor, där några personer som funnits i Karls närhet delar med sig av sina 
minnen av honom och hans stora oumbärliga gärning. Sid 12. 

Själv lärde jag känna Karl lite mera tack vare en intervju jag gjorde med 
 honom 2009. Jag fick en unik dag hemma hos Karl, vi pratade, drack te, prome-
nerade, och pratade igen. Intervjun finns publicerad i Unik nr 2 2009. Då hade han 
nyligen kommit ut med sin viktiga och oerhört välskrivna bok: ”Från idiot till med-
borgare”, Gothia förlag 2008. En bok jag hela tiden återkommer till. Med den skrev 
Karl verkligen historia, på flera sätt. En mer än 50 år lång och unik gärning summe-
rades, men också ett stycke bortglömd eller snarare undangömd svensk historia; de 
utvecklingsstördas historia. Den ger en oumbärlig bild av svensk historia och ytterst 
visar den vår syn på människovärdet. Då som nu. Läs den! 

Sista fotot jag tog på Karl, som finns på Uniks framsida, är från i höstas. Vi 
hade suttit en stund på en bänk och pratat, om livet och att bli gammal. Karl hörde 
rätt illa och var lite trött, men mest glad och nöjd att han fått uppleva ännu en kon-
ferens, med fokus på personer med utvecklingsstörning och deras rätt i samhället. 

– Nu har Vespan gjort sitt, konstaterade han. Nöjd med att behöva ta taxi till 
hemmet i Duvnäs var han inte. För så sent som hösten innan, 2014, tog jag ett annat 

fint porträtt på Karl, då med Vespan. Och just så såg många 
Karl. Envist rattandes sin Vespa genom hela storstockholm. 

In i det sista behöll Karl sin envishet och skarpa 
blick för människor och orättvisor. Nu fattas han hela FUB-
rörelsen!

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

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

Vad har regeringen emot 
funktionshindrade egentligen?

 Ytterligare en gång visar den 
svenska regeringen att mänsk
liga rättigheter inte gäller i Sve

rige. Detta blev väldigt tydlig när direk
tiven nyligen presenterades inför den 
kommande utredningen.

Man ställer funktionshinder mot 
funktionshinder och kräver av utreda
ren att flytta pengar från en grupp för 
att ge till en annan. Funktions hindrade 
ska snart inte få finnas i samhället, 
dom kostar för mycket. Regeringen ser 
inte vad samhället tjänar i skatteintäk
ter när funktionshindrade finns som 
aktiva medborgare. 

I huvudsak handlar direktiven om 
att utredaren ska lämna förslag på hur 
kostnaderna inom assistansersättning 
ska begränsas genom nedskärning av 
antal personer som ska ha rättigheten, 
samt att det ska regleras vilka behov 
och aktiviteter personlig assistans ska 
kunna beviljas för. Nedskärningarna 
kläs in i fina begrepp som jämställd
het, delaktighet, självbestämmande 
och förstärkt barnperspektiv. Det inte 
går ihop.
1. Direktiv ges om nedskärningar 

inom assistans utan att beräkning 
av vad nettokostnaden för staten är. 
Oseriöst!

2. Staten vill skyffla över mer kostna
der på kommunerna. Vad säger SKL 
om det?

3. Inget direktiv om att alternativ till 
personlig assistans ska kostnads
beräknas.

4. Barnperspektivet kommer inte att 
förstärkas om man tvingar föräld
rarna att sluta jobba och ta hand om 
sina barn oavlönat eller ser till att 
barn hamnar på institutionsboende 
istället.

5. Man ställer funktionsnedsatta mot 
varandra genom att eventuella för
stärkningar inom LSS ska bekostas 
av nedskärning inom personlig assis
tans.
De som kan sin historia vet att det här 

inte är första gången en socialdemokra
tiskt ledd regering lämnar direktiv till 
en utredning med det uttalade syftet att 
skära på kostnader inom funktionshin
derområdet. Var finns solidaritet med 
de som behöver samhällets stöd mest? 
Har inte alla i Sverige samma mänsk
liga  rättigheter? Människosynen bakom 
direktiven skrämmer.

ANNONS

FUB:s nya vision

Nedskärningarna kläs in i fina 
begrepp som jämställdhet, 

delaktighet, självbestämmande 
och förstärkt barnperspektiv.



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

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

www.7hassistans.se

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

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

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

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

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

UTTALANDE FRÅN  
RIKSFÖRBUNDET FUB – JUNI 2016:

 R
iksförbundet FUB är oroade över många delar av direkti
ven till den nya LSSutredningen.

– Vi är glada att regeringen säger tydligt att LSS finns 
för att ge full möjlighet att leva som andra. ”Leva Som 
Svensson” brukar vi säga. Men det mesta i direktiven 

handlar om kostnader, nedskärningar och kontroll, i huvudsak 
inom personlig assistans. Trots inledningen är det svårt att hitta 
något som går i samma anda som paragraferna 5 och 7 i LSS, att 
målet ska vara att få möjlighet att leva som andra samt ha goda 
levnadsvillkor, säger  Thomas Jansson, förbundsordförande.

– FUB har inför att direktiven skulle formuleras betonat att 
LSS har urholkats i förhållande till de ursprungliga intentionerna 
och att lagen behövde förtydligas om målen för funktionshinder
politiken ska kunna nås. Tyvärr har regeringen inte lyssnat.

För inte så länge sedan levde personer med utvecklings störning 
sina ofta korta liv på stora institutioner. 1986 infördes den nya 
omsorgslagen som gav dem laglig rätt till gruppbostad och daglig 
verksamhet, något som innebar en revolution. 1994 trädde LSS i 
kraft efter att en enig riksdag trots ekonomiskt svåra tider klub
bat igenom lagen. LSS hade en än högre ambitionsnivå och angav 
att personer med utvecklingsstörning skulle ha rätt att ”leva som 
andra”. Insatsen personlig assistans möjliggjorde att även de med 
de allra största stödbehoven kunde uppnå så jämlika levnadsvill
kor som möjligt.

– Därmed hade personer med utvecklingsstörning gått från att 
vara patienter till att ses som medborgare med samma mänskliga 
rättigheter som andra. FUB har sett hur dessa mänskliga rättig
heter under de senaste åren bit för bit naggats i kanten. Vi hade 
förhoppningen att den utlovade utredningen skulle handla om 
att återställa mänskliga rättigheter och inte om att spara pengar. 
Direktiven pekar i en helt annan riktning eftersom tonvikten lig
ger på regleringar och begränsningar, säger Thomas Jansson.

FUB är också kritiska mot att direktiven är direkt motsägel
sefulla. Till exempel framhålls att tolkningsmöjligheterna är för 
stora när rätten till personlig assistans ska bedömas, men samti
digt kritiseras kommunerna för att ha allt för styrande regler som 
gör att bedömningarna inte blir individuella.

– När det dessutom talas om att stöd och stödformer ska kunna 
ändras ”i takt med att samhället och livsvillkoren för människor i 
allmänhet förändras” är det en markering av att det inte ska vara 
individens behov som styr vilket stöd som ges, något som leder 
till en oerhörd otrygghet för den enskilde, säger FUB:s ordförande 
Thomas Jansson.

FUB, som är Sveriges största förening för och av personer med 
utvecklingsstörning, tycker också att det är oroande att utredaren 
får i uppdrag att se över vilka som ska kunna ansöka om person
lig assistans.

– Den som läser direktiven noggrant ser att avsikten med den 
skrivningen är att personer med utvecklingsstörning inte anses 
gynnas av personlig assistans.

– Vi är kritiska mot stora delar av direktiven. Men i utrednings
arbetet ser FUB fram emot att få möjlighet att bidra med expertis 
och insikt om livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning. 
Vår målgrupps mänskliga rättigheter behöver värnas och stärkas, 
inte inskränkas och försvagas.
RIKSFÖRBUNDET FUB

Oroväckande 
LSS-direktiv



6  ·  U N I K

STÄMMOR

 FUB:s förbundsstämma gick i år 
av stapeln den 21–22 maj. Men 
redan den 20 maj höll Klippan sin 

riksstämma. Även två halvdagar med  
Forum FUB på temat: ”FUB igår, idag, 
imorgon” rymdes i programmet under 
dagarna.

På Klippans riksstämma deltog ett 
50tal personer från hela landet. Dagen 
var intensiv med rapporter från olika 
aktiviteter inom Klippan. Jan  Pettersson 
från RiksKlippas styrelse och Judith 
Timoney från Riksförbundets kansli 
berättade om arbetet i Nordiska Samar
betsrådet, NSR. 

Judith Timoney redogjorde för 
projekt som FUB och Stiftelsen ALA 
haft. Hon lyfte bland annat fram fil
men ”Kropp och känsla” från Forskar
dagarna 2013. Markus Petersson från 
RiksKlippans styrelse berättade vidare 
om det viktiga arbetet i RTAF (Trafik
verkets nationella råd för tillgänglighet 

och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning). 

Många engagerande projekt  
för FUB framåt 
Förbundsstämman inleddes med att 
förbundsstyrelsen presenterade riksför
bundets omorganisation och ekonomi, 
och svarade på frågor från deltagarna.

Vidare redogjorde Kjell Stjernholm, 
verksamhetsutvecklare på Studie
förbundet Vuxenskola för hur samarbe
tet med FUB kan stärka möjligheterna 
för att personer med utvecklings
störning ska kunna fortsätta utbilda 
sig. Bland annat är det viktigt att stärka 
samarbetet kring:

• Föreningsutveckling, styrelseut
bildning

• Mer lättläst!
• God manskunskap (ett exempel är 

projektet Min mening) 
• Klippans handledare

Judith Timoney berättade om de pro
jekt FUB driver med hjälp av pengar 
från Arvsfonden: ”Om jag hade en röst”, 
”Med delaktighet i sikte”, ”Anpassad IT 
– vägen till delaktighet” är tre mycket 
produktiva och för enskilda personer 
livsförändrande projekt. FUB samar
betar också på olika sätt med flera an
dra projekt – läs mer här: www.fub.se/
omfub/organisation/riksforbundet/ 
projekt/arvsfondsprojekt 

Johanna Bergsten och Jesper Tottie, 
från Riksförbundets kansli berättade 
att de med det nya projektet: ”Come 
Together Concrete” vill bygga vidare 
på det som gjorts i projekten ”Come 
Together” och ”Störd och stolt. 

 – Vi vill fortsätta involvera unga 
och kommunicera innovativt i Sverige, 
 Tanzania och Rwanda, men också göra 
det ännu mer konkret till exempel med 
kognitiva hjälpmedel, konstaterade de. 

Klippans Riksstämma,  
FUB:s Förbundsstämma med  

Forum FUB och FUB 60 års firande!
Förbundsstämman 2016 beslutade om att anta en ny vision för FUB –  

”Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning  
kan leva sitt liv som alla andra.” Thomas Jansson valdes om som ordförande för 

Riksförbundet och Anna Hildingsson blev ny ordförande för Riks-Klippans styrelse. 

60

Det var många som deltog när Klippan höll sin Riksstämma. Här berättar Gunvor Moqvist, FUB Östersund om FUB:s internationella arbete.
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Stämningen var på topp på under stämmorna i den 21-22 maj.

FUB:s kanslichef Maria Sundström inviger Riks-Klippans stämma  
tillsammans med Anders Peterson, avgående ordförande för Klippan.

Mattias Melin berättar om FUB:s arbete i bland 
annat Rwanda.

Alvar Jansen och Anneli Johansson, Klippan Växjö.

Många tog chansen till en sväng på dansgolvet när Maidtradiers från Sundsvall,  
spelade upp till dans.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Forum FUB gav historiska åter-
blickar och sikte på framtiden
Förbundsordförande Thomas Jans
son inledde Forum FUB och tidigare 
ord förande, Elaine Johansson, gav en 
 historisk återblick med många viktiga 
milstolpar under FUB:s 60 år. 

– FUB blev en plattform för föräld
rar att börja ställa krav tack vare att 
många gick i organisationen redan från 
starten. Även personer med utveck
lingsstörning började efter några årti
onden ta mer plats i FUB och på åttio
talet framträdde för första gången Åke 
Johansson. Han blev Klippans förste 

ordförande
Thomas Olsson har i nästan 25 år 

samlat många foton och dokumenta
tion från historien för personer med 
utvecklingsstörning och FUB. Det i 
kombination med kopplingen till de 
egna erfarenheterna av att bygga upp 
verksamhet och bostäder för personer 
med utvecklingsstörning gav åhörarna 
många tankeställare. Thomas besöker 
gärna lokalföreningar runt om i landet 
som är intresserade av att veta mera på 
detta tema.

Ett annan spännande föredrag höll 
Agneta Hugemark. Hon berättade om 

sitt forskningsprojekt ”Dilemman och 
utmaningar i det handikappolitiska 
landskapet”. Bland annat har hon inter
vjuat personer inom FUB och läst proto
koll och annat från FUB. Agneta Huge
mark diskuterade frågan om hur FUB:s 
arbetet kan bli så framgångsrikt som 
möjligt. Ett av hennes egna svar var: ”Ju 
fler, desto starkare”. 

Under rubriken ”Hur bedriva fram
gångsrikt intressepolitiskt arbete?” 
talade Ines Uusman. Några punkter 
som hon lyfte fram:
• Rikta dig till beslutsfattarna, inom 

till exempel kommun eller statlig 

STÄMMOR

Genomgång av verksamhetsberättelsen krävde koncentration. Krister Ekberg, ordförande för stämman, tvåa till höger, här tillsammans med  
Marcus Pettersson, Kitte Arvidsson och Anders Peterson.

Stefan Barsch trivdes på stämman. Han har 
varit med i Riks-Klippans styrelse länge, men 
slutar nu. Han kommer att fortsätta arbeta i 
valberedningen för Riks-Klippan.

Mikael Svedberg hade åkt från Sundsvall där 
han är medlem i Klippan Sundsvall för att 
delta på stämmorna. 

Towe Carlsson, Klippan Bollnäs passar på att 
ta en välförtjänt fika.
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

Nästa nummer kommer den 30 september. Boka annonsplats senast den 9 september.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11. .
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nivå
• Ta hjälp av media. 
• Kontakt nyvalda politiker och 
 berätta vilka frågor FUB driver

Thomas Jansson omvald till 
ordförande 
Thomas Jansson fortsätter som ord
förande för perioden 2016–2019. 

Två förändringar i förbundsstyrel
sen var att Elisabeth Sandlund valdes in 
som ledamot, och Alf Lundin, lämnade 
sin plats efter många års aktivt arbete i 
styrelsen.

FUB 60 år 
Under helgen firades också att FUB hun
nit bli hela 60 år. I jubileet deltog även 
Rauno Rantaniemi från Kehitysvamma
isten Tukiliitto ry, FUB:s systerorgani
sation i Finland. På festkvällen under
höll The Diamonds, Rita Saxmark och 
Linnea Sallay. 

ANNONS

FUB:s ordförande Thomas Jansson får en varm kvar av en av deltagarna.

Anna Hildingsson, ny ordförande för Riks-Klippan passade på att fylla på förrådet med några fler Unik-tidningar.

https://nojestorget.se/The-Diamonds-11891.html


Med rätt stöd kan alla 
som vill delta i arbetslivet. 
Det är vi på Misa 
övertygade om. 
Funktionsskillnader 
är inget hinder. 
Välkommen du med! 

“På min arbetsplats får jag beröm och jag gör fint för gästerna.” Mona

08-580 813 40 www.misa.se
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Från vänster på bilden Gert Iwarsson, Jan-Åke Wendel, Lillemor Holgersson, Monica Stjernsten, Stefan Römer, Elisabeth Sandlund, Pentti Lamberg, 
Marianne Hermansson, Anna Hildingsson, ordförande Thomas Jansson, Helena Molker-Lovén, Annelie Sylvén-Troedsson. Foto: Kia Mundebo

✔ FUB ska fortsätta arbeta för att 
rätten till tillfällig föräldrapenning 
ska förlängas så att föräldrar som 
har ett vuxet barn med utvecklings
störning kan få ersättning även för 
tid efter det att det vuxna barnet har 
avslutat sin skolgång. 

✔ FUB ska fortsätta verka för att kom
munerna sluter avtal med lands
tingen om läkarmedverkan och att 
alla inom LSS:s målgrupp får möjlig
het till årliga hälsokontroller.

✔ FUB ska tillsätta en arbetsgrupp som 
ska arbeta fram ett förslag om hur 
FUB kan fortsätta arbeta med ökad 
kognitiv tillgänglighet i samhället. 

Läs mer:
För att läsa hela rapporten från FUB:s 
förbundsstämma och Forum FUB: 
http://www.fub.se/omfub/organisa
tion/riksforbundet/fubsforbunds
stamma2016

Några beslut som fattades på förbundsstämman  
utifrån inlämnade motioner: 

ANNONS

TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM/AGNETA BERGHAMRE HEINS 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄMMOR



tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

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

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

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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 L ivet för personer med utvecklings
störning hade sett annorlunda 
ut om inte Karl Grunewald hade 

funnits. Kanske hade många, som t ex i 
Danmark, tvingats bo kvar i en nedbry
tande institutionsmiljö. De anhöriga 
hade fått dra ett tyngre lass och perso
nalen hade säkert varit okunnigare och 
mer tvingats inrikta sig på förvar än på 
stöd. 

Därigenom lämnade Karl det här 
jorde livet med vissheten att tillvaron 
för ganska många människor är lite 
bättre än den var när han startade sin 
bana. 

Han ställer nu in sig i ledet av soci
ala reformatörer, Gustav Möller,  Gustav 
”SkåGustav” Jonsson, Signe och Axel 
Höjer m fl. Alla dessa som tagit devisen 
om alla människors lika värde på allvar. 

Men Karls gärning är inte enbart 
förankrad i historien. Den är en del av 
framtiden. För vårt samhälle står ju 
inför minst lika stora sociala problem 
som dem Karl gav sig i kast med från 
1960talet och framåt. 

Ideologisk och kunskapsmässig ut
veck ling, lagstiftning, organisation och 
en diskussion om hur vi fördelar re
surserna i vårt samhälle – det är hörn
stenarna i ett socialt reformarbete. Och 
bakom det arbetet finns vissheten om 
att det går att förändra samhället till 
det bättre. Om vi vill. Det är lär domen 
som Karl Grunewald lämnar efter sig. 

Karl var, som ni säkert vet, ett stort 
fan av FUB. Under alla åren på Social
styrelsen jobbade han tätt ihop med 
organisationen samtidigt som han 
betonade vikten av att respektera de 
olika roller man har. 

Tillsammans med Roger Blomqvist 
arbetade vi ihop i nästan 30 år med 
tidskriften Intra. Han behöll sin nyfi
kenhet och sitt engagemang ända till 
 slutet. Nu fattas han oss.

HANS HALLERFORS, REDAKTÖR INTRA Karl Grunewald och Hans Hallerfors. Ett av Intras många redaktionssammanträden. Denna gång i Karl 
Grunewalds sommarhus i Dala Järna 2011. – Vi hade, som nästan alltid, väldigt kul, konstaterar Hans 
Hallerfors. Foto Roger Blomqvist 

Karl GrunewaldKarls gärning en del av framtiden
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SÅ MINNS VI

Karl GrunewaldKarls gärning en del av framtiden

Det första numret av Intra kom ut på hösten 
1991. Sedan dess har det kommit ut 99 num-
mer (4 om året). Detta 100:de numret av Intra 
blir ett minnesnummer om Karl. 
– Det känns sorgligt att Karl inte hann uppleva 
vårt hundrade nummer, säger Hans Hallerfors, 
redaktör för Intra.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 Det är med stor sorg i mitt hjärta 
som jag tog i emot beskedet att 
Karl Grunewald lämnat oss. Karl 

var en stor kämpe för att personer med 
utvecklingsstörning skulle få ett gott 

Karl har betytt oerhört mycket för mig och alla 
andra med utvecklingsstörning

En kugge i skapandet av omsorgslagen

liv och slippa leva sina dagar på stora 
opersonliga vårdhem. Karl Grünewald 
låg mycket före sin tid när det gällde 
synen på utvecklingsstörda, det gjorde 
han alltid. Det fick han också ibland ta 
mycket ”stryk” för. 

En trygghet i mitt liv
Karl var en annorlunda person på ett 
positivt sätt, han respekterade alltid an
dra, och jag kände alltid att jag kunde 
höra av mig till Karl, om jag hade velat. 
Han fanns som en trygghet i mitt liv. 

Karl berättade ofta mycket om hur 
det var när han var ute på sina inspek
tioner förr. Jag hade också upplevt insti
tutionerna, men inifrån, och kunde 
dela av mig av minna minnen där. Av 
Karl fick jag medhåll. Han förstod mig 
och gav mig bekräftelse, där andra har 
ifrågasatt. Karl visste att det kunde vara 

så illa som jag berättade. Det kändes 
skönt.

Respekterade alltid andra 
Det vi diskuterade mycket sista åren 
var att det fanns en oro att det började 
gå bakåt i samhällsutvecklingen för ut
vecklingsstörda. Det oroade oss båda. 
Jag tycker han har betytt mycket för 
mitt liv. 

Karl var en av de första människor 
jag träffade där jag fullt ut kände att 
jag blev respekterad för den jag var. Så 
var Karl. 

Han har betytt oerhört mycket för 
mig och alla andra med en utvecklings
störning. Tack för att jag fick träffa dig. Du 
kommer för all framtid han en stor plats i 
mitt hjärta.

 V ärlden har blivit fattigare nu när 
Karl har lämnat oss. Han har haft 
stor betydelse för personer med 

utvecklingsstörning och deras kamp för 
en plats i samhället. Utan Karls livsgär
ning så kan man bara gissa hur verk
ligheten för personer med utvecklings
störning skulle kunna ha sett ut. 

När jag blev vald till ordförande så sa 
alla till mig att jag ska ta kontakt med 
Karl. Men jag hann inte för han kontak
tade mig först. Karl ville träffas, för att 
gå igenom vad jag kunde om utveck
lingsstörning och han blev nöjd med 
vårt samtal. Därefter har vi haft många 
intressanta och lärorika samtal. 

Karl fyllde en viktig funktion när 
han åkte och föreläste om personer med 
utvecklingsstörning och deras historia. 

Han var en viktig kugge i skapandet 
av omsorgslagen och senare även LSS. 
Karl har alltid varit en ledstjärna för 
mig i det intressepolitiska arbetet och i 
samtalet med politiker. 

CONNY BERGQVIST, KLIPPAN-RÅDGIVARE

Jag har alltid kunnat ringa till Karl 
för att få råd i frågor som rör personer 
med utvecklingsstörning. Han efter
lämnar ett stort tomrum hos mig.

THOMAS JANSSON,

FÖRBUNDSORDFÖRANDE FUB
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 Det är inte lätt att med några få 
ord beskriva min bild av Karl 
Grunewald. Jag träffade honom 

redan på 1970talet när han påtalade 
den förödande miljön för barn boende 
på institutioner. Som vanligt var det 
många som höll med honom i hans kri
tik medan några föräldrar som lämnat 
sina barn till institution var rasande. 
Som ung mamma höll jag med Karl 
men kände också med de andra föräld
rarna.

Karl väckte beundran och rädsla på 
samma gång. Det har många politiker, 
tjänstemän och personal vittnat om 
när Karl genomförde sina inspektioner 
på omsorgsverksamheterna runt om i 
landet.

Dina friheter och rättigheter
Från början arbetade han hårt för att 
förbättra de materiella förhållandena 
på institutionerna men ändrade sig 
 sedan och blev stark förespråkare för 
avveckling och öppna omsorger.

Med mod, kunskap och envishet!
Han samarbetade med oss i FUB och 

när jag först hörde talas om och såg 
resultatet av samarbetet var när FUB:s 
dåvarande ordförande Richard Sterner 
arbetat fram FN:s deklaration om per
soner med utvecklingsstörning 1971. 
Karl som då arbetade på Socialstyrel
sen tryckte upp en plansch på lättläst 
svenska som sedan sattes upp på alla 
omsorgsverksamheter i landet. Rubri
ken var ”Dina friheter och rättigheter”:

• Du har samma friheter och 
rättig heter som alla andra

• Du får säga och skriva vad du 
vill

• Du har rätt att få veta vad som 
händer

• Du får gå på alla slags möten
• Du får demonstrera och tillsam

mans med andra visa vad du 
tycker

Karl var en fantastisk föreläsare som 
jag haft förmånen att lyssna på många 
gånger. Han har skrivit många böcker 

och jag hoppas 
att de fortsätt
ningsvis kommer 
att användas i 
olika utbildnings
sammanhang.

En stor  
inspiratör
Karl har i hög 
grad inspirerat 
mig i mitt arbete 
inom FUB. Han 
har kämpat ett 
långt liv för per
soner med utvecklingsstörning och har 
vågat stå för sina åsikter. Hans mod har 
varit och är en förebild för många av 
oss. Jag kommer att sakna honom.

ELAINE JOHANSSON

ORDFÖRANDE FUB VÄSTRA GÖTALAND

MAMMA TILL PIA 46 ÅR

 K arl fick ett långt liv, 95 år. Ett liv, 
genomsyrat av en människosyn 
med ett djupt engagemang för 

alla människors lika värde. Hans stora 
livsgärning, utanför hemmet, var hans 
påverkan och medverkan i radikalt för
ändra psykiskt utvecklingsstördas lev
nadsvillkor i Sverige. Jag lärde känna 
Karl i början av 1970talet då jag var 
chef för Omsorgsnämndens i Krono
bergs län. Han, drivande byråchef på 
socialstyrelsen för frågor om utveck
lingsstörda. 

Avveckling av institutionerna
De flesta personer med utvecklingsstör
ning levde då på specialsjukhus och 
stora vårdhem och kvar fanns begreppet 
”efterblivna” i professionerna. Karl häv
dade tidigt det var helt fel och utveck
lingsstörda måste leva ute i samhället, 
bland oss alla, sett både ur perspekti
vet människors lika värde och den en
skildes utvecklingsmöjligheter. Det på
verkade mig starkt. När jag senare blev 
ordförande för omsorgs kommittén var 

Karl för mig given som expert. Vi sam
arbetade tätt här. Det arbetet ledde så 
småningom fram till avvecklingen av 
institutionerna och satsningen på inte
grerade boendeformer med stöd av vårt 
lagförslag Omsorgslagen, som trädde 
i kraft 1985. Internationellt en före
gångare i samhällets skyldigheter för 
värna utvecklingsstörda! Även i mitt ar
bete som ordförande för Handikapput
redningen vid 1990talets ingång med 
rättig hetslagen LSS blev Karl för mig 
en inspiratör, nu för utvecklingsstördas 
rättigheter, även om han då med pen
sion lämnat socialstyrelsen. 

Engagemang som gav resultat
Karl verkade hela sitt liv för full del
aktighet och jämlikhet för människor 
med funktionshinder, främst för ut
vecklingsstörda. I kombination med 
sin förmåga att i ord och skrift över
tyga, oräddhet och envishet kunde han 
påverka och förändra. Han hade också 
en enastående mental och fysisk kapa
citet. En kämpe, vars engagemang gav 

resultat – nytt synsätt och mer jäm
lika levnadsförhållanden för Sveriges  
50–60 000 utvecklingsstörda! 
GERHARD LARSSON

ORDFÖRANDE FÖR OMSORGSKOMMITTÉN OCH 

HANDIKAPPUTREDNINGEN SOM FÖRESLOG LSS.  

GRUNDARE OCH KONCERNCHEF FÖR 

SAMHALL 1979–99. LANDSHÖVDING FÖR 

VÄSTERNORRLANDS LÄN 2000–2008.

Kämpen Karl Grunewald
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 Jag lärde känna Karl för drygt 20 år 
sedan. Han var pensionerad sedan 
länge, hade under sitt arbetsliv 

åstadkommit betydligt mer än de flesta 
men skaffade sig ändå nya arenor och 
fortsatte kampen. Kampen för vad? 

Under stora delar av 1900talet hade 
vi i Sverige stora institutioner för perso
ner med funktionsnedsättningar – van
föreanstalter, specialsjukhus, vårdhem, 
mentalsjukhus. Det fanns olika bakom
liggande orsaker. Ibland handlade det 
om att skydda de vanföra, idioterna 
eller galningarna från samhället men 
oftare handlade det om motsatsen, att 
skydda samhället från alla dessa ”avvi
kande” individer. Intentionerna må 
ha varit tidsenliga och goda men idag 
vet vi att institutionerna skadar männ
iskor, fråntar människor deras värdig
het och deras rätt att utvecklas och leva 
de liv som de själva väljer. 

Dehumaniserande anstalter 
En av de saker Karl berättade om var 
den kamp han som medicinalråd förde 
för att de som var intagna på Vipe
holmsanstalten skulle få tandvård. Det 
kanske inte låter så dramatiskt men 
det handlade om människor som sam

hället bestämt att omhänderta och se
dan utan deras samtycke utförde expe
riment på dem. Experiment som ledde 
till att många av dem fick alla sina tän
der förstörda och sedan lämnades utan 
tandvård. En fullständigt absurd tanke 
idag men i en värld av dehumanise
rande anstalter en mer naturlig kon
sekvens. En värld som bara ligger 60 år 
tillbaka i tiden. 

Kampen för människovärde
Kampen för avvecklingen av instruktio
nerna fortsatte och i slutet av 60 talet 
togs några första steg men i slutet på 
80talet togs ett stort steg, den nya om
sorgslagen. En rättighetslag som gav 
personer med utvecklingsstörning vissa 
rättigheter. Jag minns hur Karl och den 
fantastiske FUBjuristen Allan Everitt 
berättade om ett möte de haft med Om
sorgskommittén en sommardag kanske 
någon gång 1987. Ett möte som hand
lade om institutionernas framtid, ett 
möte när de kände att det vände. De 
gick från mötet den där sommarkväl
len och berättar hur de var upprymda 
när de pratade om vad som hänt och 
när allt gick upp för dem stannade till, 
såg på varandra, tog några danssteg 

längs gatan och bara kände glädje. 
Det är det här kampen handlar om 

och det är kampen för människovärde 
jag kommer komma ihåg Karl för. 
LARS LÖÖW

GENERALDIREKTÖR SVENSKA ESF-RÅDET

TIDIGARE FÖRBUNDSJURIST FUB OCH 

HANDIKAPPOMBUDSMAN

PAPPA TILL CARL FREDRIK 

Tog några danssteg och kände glädje

på olika institutioner under cirka 20 
år för att tvinga politiker inom lands
tingen att följa lagen. Utan Karls in
spektioner hade inte lagen fått ett så 
stor genomslag.

En av de största frågorna som FUB 
och Karl tillsammans har försökt att 
driva var att bevaka kompetensfrågor.

Tidningen Intra och Intra- 
dagarna 
Karl har alltid haft ett stort engage
mang för kompetenshöjande åtgärder 
vilket bl.a. innebar att tidningen INTRA 
startade under 80talet. Tidningen har 
betytt oerhört mycket för alla intresse
rade, såväl föräldrar som politiker och 
personal. Efter en tid kom INTRAda
garna med stor genomslagskraft. Efter 
några år kom vi även inom FUB att ge
nomföra dessa dagar tillsammans med 
Karl. Den stora dragkraften har hela ti
den varit Karl. Ett stort TACK för att få 
varit med under många av dessa dagar.

Karl ställde alltid upp när lokalför
eningar, länsförbund, RiksFUB har kall

lat till årsmöten Vi har alltid känt att 
han har stöttat vår verksamhet.

Karl har många gånger sagt att utan 
FUB:s engagemang hade inte 68års 
omsorgslag kunnat genomföras. Jag 
vill istället påstå att utan Karl hade det 
inte kunnat bli ett bättre liv för perso
ner med utvecklingsstörning. Ett stort 
och varm tack för allt som du har käm
pat för och därmed förbättrat våra livs
villkor.
ANNA-LENA KROOK

FUB FÖRBUNDSORDFÖRANDE 1998–2012

 Jag lärde känna Karl när jag som 
relativt nybliven vårdlärare och 
länsförbundsordförande för FUB i 

Halland fick uppdraget att genomföra 
en utbildning för läkare och barnmor
skor som nyligen hade tagits fram av 
Socialstyrelsen, med namnet ”Barnet 
ni fått”. Målet för utbildningen var att 
förbättra den första informationen till 
nyblivna föräldrar till barn med utveck
lingsstörning. Jag skrev, i slutet av 1970
talet, till Karl för att få stöd i hur utbild
ningen skulle genomföras. Till min 
stora glädje kontaktade Karl mig efter 
bara någon dag. Detta var början till ett 
långt samarbete och vänskap. 

Bevakade kompetensfrågorna
En av hörnstenarna i vårt samarbete 
har handlat om möjlighet till rättig
hetslagstiftning, vilket började med 
68års omsorgslag. Lagen var början till 
en genomgripande förändring till ett 
bättre liv för personer med utvecklings
störning. Det finns många historier om 
hur Karl genomdrev sina inspektioner 

Ett varmt tack för allt du kämpat för
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 K arl lämnar jordelivet i en tid när 
hans krafter mer än någonsin 
behövs. När jag tänker tillbaka 

på de år Karl påverkat omsorgerna 
ser jag två långa faser med helt olika 
karaktär. Under den första verkade Karl 
som ansvarig för omsorgerna på Social
styrelsen och under den andra, efter 
pensionen, fortsatte han oförtrutet att 
påverka livsförhållandena för perso
ner med utvecklingsstörning och deras 
familjer. Tyvärr fick han också bevittna 
att vägen lett bort från den väg han 
varit med om att bygga.

Fick hjälp av tidsandan
När Karl kring år 1960 tog steget till So
cialstyrelsen hade rörelser präglade av 
hopp och tillit till utvecklingen slagit 
igenom i samhället. I Sverige började 
Folkhemmet ta form. I FN formulerades 
”Alla människors lika värde”. Det gällde 
även människor med funktionsned

sättningar.

Han ställde sig orädd i spetsen för kampen
Karl hade en ovanligt stark känsla 

för dem han arbetade för. Regelsys
tem, som nu är styrande, underord
nades konsekvenserna av beslut för 
den enskilde. Ibland blev det samman
drabbningar eftersom han inte priori
terade utifrån vad som var lämpligt i 
ögonblicket.

Karl fick också hjälp av tidsandan. 
De nya utvecklingsbefrämjande kraf
terna stärktes på många håll och bidrog 
till att också stärka visionen för perso
ner med funktionsnedsättningar.

Modet att stå emot
De motsatta krafterna fanns dock där 
och kom till uttryck på olika sätt, inte 
minst genom misstänkliggörande som 
ledde till oro och rädsla för det nya. 
Karls känsla för sin vision hjälpte ho
nom säkert när konfrontationerna 
blev för starka. För Karl stod emot. Han 
ställde sig orädd i spetsen för kampen.

Empati, djup känsla för människan 
och livet, starka utvecklingsbefräm

jande krafter i samhället och mod att 
stå emot de nedbrytande krafterna är 
för mig arvet efter Karl. 

Kan vi som är kvar och ännu verkar, 
förenas om att föra Karls arv vidare?

Är vi i så fall beredda att ta upp kam
pen mot de krafter som nu bryter ner 
det som Karl var med och byggde upp?

Vi är i en motsatt situation till 
där Karl var när han inledde sin stora 
insats. Men de krafter som ledde Karl 
kan leda även oss om vi anpassar dem 
till tiden. Må det ske!

INGRID LILJEROTH

SYSTER TILL JAN MED 

UTVECKLINGSSTÖRNING

PSYKOLOG

DOCENT I PEDAGOGIK VID GU

En längre artikel om Karl Grunewald är publicerad i Unik nr 2 år 2009  
och finns att läsa på www.fub.se 
SAMTLIGA FOTON I DETTA COLLAGE: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT
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Hallå Thomas Jansson! 

Hur känns det att få förtroendet att fort-
sätta som ord förande?

– Det är med glädje jag tar emot ett 
fortsatt förtroende att få leda FUB.

Det senaste året har varit turbulent 
för oss alla. Det är min förhoppning att 
det finns förståelse för de tunga beslut 
vi tagit i FS. Siktet har som alltid varit 
FUB:s bästa, att få ordning på ekono
min och rusta förbundet så att vi blir 
ännu starkare i framtiden.

 
Vilka frågor har varit mest i fokus sedan du 
tillträdde för sex år sedan?

– Det har varit att arbeta för att åter
ställa grundintentionerna med LSS. 
Men också arbetet med att ytterligare 
synliggöra FUB och det vi gör i omvärl
den, och därmed göra förbundet än 
mer attraktivt för medlemmarna.

 
Kan du lyfta fram ett par enskilt viktiga 
 frågor, där FUB fått stort gehör för sitt 
påverkansarbete och kunnat göra skillnad?

– Vi har lyckats med att göra FUB till en 
viktig aktör med ännu större inflytande 
när det gäller de funktionshinderspoli
tiska frågorna. Jag får ofta frågor som 
rör situationen för personer med funk
tionsnedsättning.
 
Vad ser du som det mest angelägna att arbeta 
med inom FUB-rörelsen närmsta åren?

– I närtid är det LSSutredningen som är 
viktigast att fokusera på.

Sedan kommer SoL utredningen. 
Den måste också bevakas. Inom organi
sationen behöver vi förbättra kommu
nikationen så att vi blir ett ännu mer 
enat FUB.
 
Och sist – vad ska du göra i sommar?

– Försöka ta det lugnt, men Försäk
ringskassan har under senare år passat 
på att genomföra negativa förändringar 
för våra medlemmar under sommaren, 
och det kommer jag att bevaka.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: MONICA KLASÉN MCGRATH

I juni i år deltog Thomas Jansson i den 9th 
session of the Conference of States Parties to 
the CRPD, i FN i New York, som representant 
för Sveriges regering.

Så här kommenterade Thomas Jansson 
helt kort intrycken från konferensen:
”Sverige har mycket att lära av omvärlden. 
Många länder har kommit längre i implemen-
teringen av FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning än vi 
har gjort. Det har inneburit att personer med 
funktionsnedsättning har fått det bättre i sina 
respektive länder. Till och med Världsbanken 
har börjat ta in funktionshinderperspektivet 
i sina regelverk. Det gör att man kan se en 
allmän förbättring i världen.”

Omvald ordförande för 
Riksförbundet FUB. 

Robert Martin från Nya Zeeland som 
kom in FN:s övervakningskommitté 
för ”handikappkonventionen”.  
Han fick fler röster än många 
andra kandidater. Thomas Jansson, 
förbundsordförande FUB gratulerar 
honom efter valet.



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

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

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

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

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

Här ser du några av våra unika fördelar.

Förmånliga försäkringar 
med unika fördelar

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

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

i samarbete med

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

»Unik service
Vi har inga knappval och du får 
svar inom 15 sek. när du ringer. 
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autism- och aspergerförbundets  
rikskonferens 2016

12–13 OKTOBER 2016 
DRAKEN, FOLKETS HUS, GÖTEBORG
Program, priser och anmälan: www.autism.se/konferenser

Lyfta upp 
eller trycka ner?

Verktyg för att undvika tvingande och begränsande  
åtgärder i verksamheter som möter autism

Bo Hejlskov Elvén, Gunilla Thunberg  
Erik Blennberger, Paula Tilli med flera
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Laila, Conny, Jenny, Micke, Annika, Karin, Camilla och Mike på gården utanför Studieförbundet Vuxenskolans lokaler från Klippan i Väserås,.

I Maj besökte Kia Mundebo, Conny Bergqvist och Per 
Liljeroos från Riksförbundet FUB:s kansli Klippan i 
Västerås för att prata om hur FUB kan bli ännu bättre.

Detta är några av de saker medlemmarna i Klippan 
Västerås tyckte borde förbättras:

✔ Vi vill att FUB ska lyssna mer på oss!

✔ Vi vill få information på olika sätt. 

✔ Alla ska kunna förstå. Inte bara de som kan läsa.

✔ Använd mera bilder. Skriv på lättläst.

✔	 Filma mera. Gör radiosändningar.

✔ När det är möten ska alla presentera sig ordentligt.

✔ Det kan vara bra att få information innan mötet.

✔ Tänk på att alla behöver pauser.

✔ Dra inte över tiden.

✔ Vi vill säga vad vi tycker

✔ Vi vill att ni tar vara på det vi tycker och säger.

Här går det att se en bildpresentation som Klippan i 
Västerås gjort utifrån de frågor de listat som viktiga: 
www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/klippan_ 
besok_rfub_jun16.pdf

Klippan Västerås om FUB och framtiden

ANNONS



Årets Intradagar tar upp en rad angelägna 
ämnen:

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

intradagar 
19–20 september 2016

Intradagar 19–20/9

Plats: Essinge 
    konferenscenter
    Stockholm.

Anmälan: Kan göras 
          till FUB.

E-post:     
intradagarna@fub.se  

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

Adress:  
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm

Tel: 08-508 866 66

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

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

www.fub.se

Regeringens LSS-utredare, 
Désirée Pethrus, kommer att 
delta på årets Intradagar och 
diskutera lagstiftningens framtid 
med bl a Harald Strand och 
Magnus Tideman.

Föreläsare:  
Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny 
Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena 
Olsson, Ida Kåhlin, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson, 
Malin Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén, 
Harald Strand.                              

 Moderator på Intradagarna: Kristina Szönyi.
Teater Blanca från Uppsala kommer till Intradagarna med 
teater och musik.

Framtidens LSS
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– Det känns jättekul att bli uttagen och få tävla  
i den viktiga tävlingen. Jag är i bra form, men kom-
mer att fortsätta och träna jättemycket fram till i 
mars nästa år. Jag kommer att att satsa allt jag har. 
Det lovar jag, säger Lovisa Danielsson. Unik kom-
mer göra ett längre reportage om Lovisa under 
hösten. Fotot är taget på Riks-Klippans stämma i 
maj i år, där Lovisa deltog för första gången. 

Lovisa Danielsson  
är skidåkare från Östersund. 

Hon är uttagen till  
Special Olympics Word  
Winter Games, i Österrike  

i mars 2017. 

Skidåkerskan Lovisa Danielsson, från Österstund ska tävla i 
Special Olympics Word Winter Games i Österrike.  
Foto: Agneta Berghamre Heins



            Vårt motto                        är ”Vi gillar olika!” och syftet med paraden är i linje med vår värdegrund och våra tankar om mänskliga rättigheter och ett samhsamhälle för alla. 

Dag: Lördagen den 30 juli Tid: 13.00 Plats: Start på Kungsholmstorg  Anmälan till: Gittan Fagerström                  gittanfagerstrom@hotmail.com             eller kansliet på tel: 08-600 16 74  Det går utmärkt att även               hoppa med i tåget            längs paradsträckan.

              Årets tema i Stockholm Pride är:       ”Vem bestämmer?”. Vem bestämmer i vår målgrupp 
              om vem man har rätt att träffa och bli kär i? 
                      Vi vill uppmärksamma  personer med 
        utvecklingsstörning och deras rätt att få träffa och 
            bli kär i vem man vill oavsett sexuell läggning.Paraden går av stapeln lördagen den 30 juli kl. 13:00. Starten kommer i år att vara vid  Kungsholmstorg för att sedan slingra sig den ca 4,3 km långa paradvägen genom centrala Stockholm till målet vid Östermalms IP. Paradvägen brukar ta ca 2 timmar att gå. 

VVi kommer ha flaggor och annat som gör att vi syns, och ju fler vi är desto häftigare blir det förstås!
Aktuell info finns påwww.fubstockholm.se

FUB Stockholm går med i årets Prideparad som är lördag 30 juli och alla som vill vara med oss i tåget är mycket välkomna!

Stockholm Pride Festival
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Tillsammans med Gittan Fagerström har han 
tagit initiativet till att föreningen ska delta i 
årets Prideparad. 

– Vi har sett paraden flera år, och beslutet 
att delta har fått mogna fram. Men nu är det 
dags. FUB kämpar också för alla medlem-
mars rätt i samhället. Det handlar ytterst om 
vilket samhälle vi vill ha; ett tillåtande där alla 
oavsett funktionsnedsättning, kön, ras eller 
sexuell läggning med mera, ska ha samma 
rättigheter och inte diskrimineras i något sam-
manhang. Våra medlemmar ska vara delak-
tiga i samhället på lika villkor som alla andra, 
betonar Stefan Fagerström och fortsätter:

– Med detta vill vi också uppmärksamma 
personer som har en utvecklingsstörning om 
deras rätt att bli kär i vem man vill, oavsett 
sexuell läggning. ( Se affischen här intill).

Han pekar på att beslutet att delta i ”Stock-
holm Pride Festival” inte varit kontroversiellt i 
föreningen, utan snarare välkomnar de flesta 
initiativet. Inom föreningen har man lämnat 
mycket information om hur man kan delta 
och när Prideparaden går av stapeln. 

– Vi kommer gå tillsammans med RFSL. 
Det känns jättebra. Vi hoppas att många från 
föreningen tar chansen att på det här sättet 
visa sitt stöd för allas lika värde, säger Stefan 
Fagerström. 

Prideparaden är klockan 13.00 den 30 juli i 
Stockholm. För mer information se affischen 
intill eller kontakta: 
gittanfagerstrom@hotmail.com

FUB Stockholm deltar i årets Prideparad!

Stefan och Gittan Fagerström från FUB Stockholm håller upp FUB:s flaggan till Pride-parden. 
Här med dottern Ella som håller regnbågsflaggan i ett stadigt grepp.

–Det känns väldigt naturligt och själv-
klart att FUB deltar i ”Stockholm Pride 
Festival”. Likt HBTQ-rörelsen kämpar 
vi för våra medlemmars rätt i samhäl-
let och allas lika värde, säger Stefan 
Fagerström, verksamhetschef för FUB 
Stockholm.
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Passalen i Karlstad har var tredje vecka 
torsdagsklubben (18.00-21.00) och lördags-
klubben (13.00-16.00) , där det anordnas olika 
aktiviteter, allt från bowling, pyssel, bio, utflyk-
ter, dans, bakning/matlagning  med mera. 
Man kommer med det stödet man behöver 
och är med efter sina förutsättningar.

Varje tisdagskväll har Passalen även 
en musikverksamhet varje, där ett gäng 
 musikintresserade tjejer och killar samlas 
tillsammans med musikledaren som  spelar, 
och vi sjunger tillsammans. Sist men inte 

minst har Passalen även en syskonverksam-
het, för syskon till personer med funktions-
variation, med syskonträffar för både barn 
och unga vuxna. Passalen samarbetar ofta 
med FUB när det gäller olika aktiviteter. 
www.passalen.se 

TEXT OCH FOTO: EMMA JÖNSSON, 

PROJKETKOORDINATOR, PASSALEN 

Passalen erbjuder en 
aktiv fritid i Karlstad

LANDET RUNT

 Många slöt upp på FUB Skellef
teås sommaravslutning den 
12 juni. Det var en strålande 

härlig förmiddag på Nordanå kultur
område med grillning och lekar för 
de 30 deltagarna, berättar AnneMarie 
 Vinblad, kanslist och medlemsrådgi
vare vid FUB Skellefteå.

FOTO: ANNE-MARIE VINBLAD, FUB SKELLEFTEÅ.

Sommaravslutning för FUB Skellefteå

Passalen är en ideell allmännyttig förening 
som verkar för allas rätt till ett meningsfullt 
och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och 
unga med funktionsvariation. 

http://www.passalen.se/
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 Drygt 15 artister och grupper med
verkar och det gemensamma är 
att de gör svängig musik med 

budskapet om allas lika rättigheter. 
Artisterna kommer från länder i Östaf
rika som Kenya, Tanzania, Uganda och 
Rwanda, men också från Jamaica och 
Sverige.

King Yellowman är en av Jamai
cas mest kända reggaestjärnor och 
Usain Bolt har en bild av honom på sin 
restaurang i Kingston. Det är förstås väl
digt roligt! Yellowman är albino och har 
en funktionsnedsättning i käken, han 
gör en låt tillsammans med Monica 
från Tanzania som också är albino och 
det var förstås jättestort både för henne 
och för Come Together att Yellowman 
är med!

Samarbete med Monybrother
Ett annat roligt och bra låtsamarbete 
är mellan Playback Nairobi och  Anders 

Wendin, också känd som Moneybrot
her. Playback Nairobi är en grupp unga 
människor med olika funktionsned
sättningar, många med utvecklings
störning i ett av Nairobis fattigare om
råden. Här i Sverige finns det ju många 
grupper för musik och annan kultur, 
men i Afrika är det väldigt ovanligt 
med sådana. Så det är väldigt kul att vi 
har hittat dem och deras eldsjälar till 
ledare! Anders Wendin besökte dem i 
maj 2015 och spelade in låt och video.

Starka berättelser på skivan
Bland artisterna märks också Baba 
Gurston från det stora slumområdet 
 Kibera i Nairobi, Kenya. Han är kort
växt men har fått chansen till utbild
ning genom en organisation och med 
en röst lik Bob Marleys är han sedan 
länge lokalkändis i Nairobi. Även Six
mond är en artist med egen funktions
nedsättning som har fått chansen till 

utbildning och gjort sig en artistkar
riär i sitt hemland Tanzania. Lady Faith 
är en fantastisk sångerska från Uganda 
som är blind efter att ha blivit tillfånga
tagen av Lords Resistance Army i norra 
Uganda. Kort sagt, det finns många bra 
låtar och många artister med starka be
rättelser på skivan. Ta chansen och köp 
den!

Come Togetheralbumet finns till 
försäljning både på FUB och Erikshjäl
pens webbshoppar.

För att få ihop alla låtsamarbe
ten behövs det förstås mycket arbete 
och kreativitet. Peter Pop Lundbäck är 
musikproducenten som har slitit för 
att få ihop alla låtar och producera 
albumet. Läs en intervju med honom 
här bredvid.
TEXT: JOHANNA BERGSTEN

FOTO: COME TOGETHER

Bra musik  
för en bättre värld!

Nu är Come Together-albumet här! Förutom utbyten mellan ungdomar som vi har skrivit om 
tidigare i Unik så har projektet Come Together även släppt musik.  

Nu har singlarna och nya låtar samlats till ett album. 

Sixmond Mdeka som är 
albino tillsammans med 
sitt band Tunaweza  
("Vi kan") framför huset i 
Dar es Salaam där en av 
låtarna spelades in.
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Johanna Bergsten från Come Together-projektet ställde några frågor till Peter Pop Lundbäck, 
musiker och musikproducenten som har jobbat med Come Together albumet:  

” Come together. Disability is not Inability”.

”Jag är otroligt glad över att  
fått jobba med alla fantastiska artister”

Berätta om arbetet med albumet?

– Jag har arbetat med musiken i Come 
Together sedan september 2013. Först 
letade jag upp artister. Tillsammans 
med kollegorna Johanna Bergsten och 
Jesper Tottie har vi kollat med alla våra 
kontakter och letat och letat. Två av al
bumets stjärnor Baba Gurston och Lady 
Faith hittat jag faktiskt på Youtube! På 
ett mirakulöst sätt fick jag tag i Lady 
Faith som bor väldigt avlägset i Gulu i 
norra Uganda och fick till en inspelning 
när vi senare möttes i huvudstaden 
Kampala. Sammanlagt har det blivit 
ungefär sju resor till artisternas olika 
länder för att få ihop låtarna. För mig 
har det förstås varit viktigt också att ar
tisterna är delaktiga i processen och får 
ta del av den färdiga låten! 

Vad har varit roligast med projektet?

– Jag är så otroligt glad över att fått 
jobba med alla fantastiska artister på 
skivan som har delat med sig av sina 

 talanger. En av höjdpunkterna var att 
få uppträda alla tillsammans i Tanzani
ansk live TV med inrikesministern och 
fylla scenen med personer med funk
tionshinder som kanske annars ald
rig fått synas och sedan sjunga – Mini 
Wa Peke (Jag är den jag är) Sen har 
jag förstås fått många nya vänner för 
 livet, exempelvis Baba Gurston i Kenya, 
 Sixmond i Tanzania och Come Together 
ambassadörerna såklart!

Vad har varit svårt?

–Under arbetet med cd:n så blev jag ju 
allvarligt sjuk i EHEC där faktiskt en 
del dör. Det gav mig en empati och för
ståelse för hur många med funktion
hinder kan ha det när de är beroende 
av andras hjälp och när kroppen inte 
fungerar som man vill.

Vad händer nu?

– Jag tror att den här skivan kommer 
leva länge och jag hoppas att den kom

mer nå ut över hela världen, vilket är 
möjligt idag med all social media. Sen 
hade det ju också vart kul att göra en 
uppföljare som täckte HELA Afrika 
 eller kanske Indien eller Sydamerika 
för att sprida musikglädjen och kun
skap om att alla har nått att ge. Pro
jektet har också gett många ringar på 
vattnet. Exempelvis så har jag på eget 
initiativ startat en skola för barn med 
funktionshinder i Kenya, där reggae
sångaren Baba Gurston skall bli rektor. 
Skolan har också en musikfestival som 
har möjlighet att bli Kenyas största. Så 
snacka om Come Together!
TEXT: JOHANNA BERGSTEN, COME TOGETHER-

PROJEKTET. 

Peter Pop och Playback Nairobi, en av få musikgrupper för unga med utvecklingsstörning i Östafrika.
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UNIK-DEBATT – GOD MAN OCH FÖRVALTARE

 J ag har haft uppdrag som god 
man i många år. Jag har sett 
överförmyndaren som ett kon

trollorgan som kollat mig som god 
man. Efter alla TVinslag och insändare 
så blir jag rädd. Jag känner att huvud
mannen är helt utlämnad.

Riksförbundet FUB för barn, unga 
och vuxna med utvecklingsstörning 
ställer sig mycket kritiska till överför
myndarverksamheternas roll om Lena 
i Skara (uppmärksammad av SVT), som 
efter hjälp av sin boendestödschef 
trots avrådan från Överförmyndar
nämnden polisanmälde sin gode man 
för att ha förskingrat 150.000. Och fler 
oroande och uppseendeväckande rap
porter har kommit senaste tiden om 
gode män och förvaltare som missbru
kar sin roll. 

Hårt slag i ansiktet
Överförmyndarnämndens oprofessio
nella, loja och upprörande uttalande 
kring varför sådant här fortfarande 
sker trots hårdare regleringar om re
dovisningsskyldighet är ett hårt slag i 
ansiktet på FUB:s medlemmar som har 
god man samt förvaltare.

Riksförbundet FUB ser åter igen 
exempel på hur rättssäkerheten inte 
är garanterad för denna målgrupp, att 
myndigheter åter igen struntar i lega
litetsprincipen och istället upprättar 

sina egna lagar och visar på godtycklig
het.

”Det kan vara lättare att låta saker 
passera än att ständigt bråka man kan
ske inte lägger sig på en så noggrann 
nivå som man annars borde – annars 
kan man riskera att missta gode män”.

Det är inte längre talan om gode 
män vid förskingring utan uppenbart 
olämpliga ”dåliga män”. Dessa måste 
bort för att allmänheten ska återfå 
förtroendet för Överförmyndarnämn
derna.

Medvetna noggranna kontroller ska 
göras vid misstanke om förskingring 
eftersom det ingår i Överförmyndarens 
tillsynsuppdrag. Det går inte att missa 
att sjukersättning går till god mans 
konto eller att ett av huvudmannens 
konto är tömt.

Kompetensen kan ifrågasättas
Kan Överförmyndaren inte ens se detta 
vid en anmälan utan istället godkän
ner gode mannens redovisning trots 
polisanmälan från boendestödschef så 
kan kompetensen hos Överförmynda
ren ifrågasättas. Skulle man jämföra 
Överförmyndaren med privatpersoner 
så skulle Överförmyndaren kallas för 
medbrottsling.

Var finns den rättsliga grunden?
När man sedan läser och hör Eva von 

Nu får det vara nog.
Riksförbundet FUB ser åter igen exempel på hur rättssäkerheten inte är garanterad för vår 

målgrupp, att myndigheter åter igen struntar i legalitetsprincipen och istället upprättar sina egna 
lagar och visar på godtycklighet, skriver Lillemor Holgersson, ledamot i FUB:s förbundsstyrelse. 

Scheele (SKL) uttala sig om att föräld
rar, nära anhöriga eller assistenter inte 
är lämpliga som gode män då blir man 
ännu mera upprörd. Det är ju för att 
de är just föräldrar, nära anhöriga eller 
personliga assistenter som de på ett sä
kert sätt kan företräda och bevaka den 
enskildes intressen.

Det är inte mitt uppdrag att lura 
människor. Mitt uppdrag är att hjälpa.

Med mitt uppdrag som god man vill 
jag som lagen stadgar ”rätt sörja för 
person och förvalta egendom”.

Unik kommer att bevaka frågor som rör god man och förval
tare. I nummer 4 av Unik hoppas vi fått svar på frågor som vi 
har ställt till ansvarig minister, om vilka åtgärder som kom
mer att vidtas för att säkerställa att rättssäkerheten efterlevs 

i de tre delar som gäller uppdraget god man och förvaltar
skap: bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens 
egendom och sörja för huvudmannens person.

Läs mer i kommande Unik

LILLEMOR HOLGERSSON, 

GOD MAN, FÖRVALTARE, 

OMBUDSKVINNA FUB VÄSTRA GÖTALAND, 

LEDAMOT FÖRBUNDSSTYRELSEN FUB

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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 Under de senaste tre åren har Riksförbundet FUB varit 
en av samarbetspartners i Arvsfondsprojektet Begrip
sam. Tillsammans med Dyslexiförbundet, Autism och 

Aspergerförbundet med flera, har projektet undersökt hur 
man kan skapa bättre tillgänglighet för personer med olika 
kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel utvecklings
störning. FUB:s målgrupp har varit med från starten.

Projektet höll en avslutande konferens den 11 maj med 
rubriken: ”Universell utformning i praktiken.” De dryga 100 
åhörarna på ABFhuset i Stockholm, fick en dag fylld med per
sonliga berättelser från projektdeltagare med kognitiva funk
tionsnedsättningar, forskarreflektioner och konkreta exempel 
– exempelvis en biljettautomat som är kognitiv tillgänglig och 
hur Försäkringskassan och PTS har samarbetat i projektet.

Hela dagen filmades och filmerna hittar ni på Fungerande 
Medier: www.fungerandemedier.se

Vi kan tipsa speciellt om avsnitten där Klippandeltagare, 
Thomas Karlsson deltar i en paneldiskussion: ”Att beskriva 
vad som är min egen svårighet” och om avsnittet med FUB
are Hans Hammarlund där man pratar om Begripsams arbete 
med standardisering av kognitiv tillgänglighet.

I framtiden kommer Begripsams arbete fortsätta både i 
form av en förening och ett företag. Om den satsning kommer 
Unik att skriva mer om framöver!
TEXT: JUDITH TIMONEY, FUB, FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Begripsamprojektets 
avslutningskonferens under rubriken:  

”Universell utformning i praktiken.”

Erik Malmgren, Frida Lundin, Michael Wallon och Viktor Lundqvist 
har deltagit i projektet Begripsam. Alla tycker det är viktigt att kunna 
dela med sig av sina erfarenheter av olika stöd och hjälpmedel och 
påverka utvecklingen när det gäller kognitiv tillgänglighet. Bilden är 
från Begripsams fortbildningsdagar på Runö folkhögskola i Åkersberga i 
september 2014.

Projektet ska arbeta i tre år för att öka och sprida kunskap om begriplig och 
enkel text och samhällsinformation. Projektet ska samarbeta med Myndig-
heten för Tillgängliga Medier (MTM) och Språkrådet.

Torbjörn Lundgren är en av dem som kom med idén till projektet. På den 
här filmen berättar han mer:”Begriplig text och information för alla” – nytt 
projekt på gång

Projektet förvaltas av Dyslexiförbundet FMLS. Anställda i projektet är Eva 
Hedberg, Kerstin Ivarsson-Ahlstrand, Sara Rydin och Torbjörn Lundgren.

Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet,  
Autism- & Aspergerförbundet och FUB  
har fått 8 miljoner kronor från Arvs-
fonden för ett nytt projekt som heter 
”Begriplig text och information för alla”.

Gruppdiskussion med Simon Sjöholm, Anita Hildén, Laleh Zariei och 
Stefan Johansson.

PRESSTOPP

http://www.mtm.se/
http://www.mtm.se/
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
http://fungerandemedier.se/begriplig-text-och-information-f%C3%B6r-alla-nytt-projekt-p%C3%A5-g%C3%A5ng
http://fungerandemedier.se/begriplig-text-och-information-f%C3%B6r-alla-nytt-projekt-p%C3%A5-g%C3%A5ng
http://www.dyslexi.org/
http://www.afasi.se/
http://www.autism.se/
http://www.arvsfonden.se/
http://www.arvsfonden.se/
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 Internationella FUB:s önskan att 
vara en del av sin samtid låg bakom 
beslutet att förbundsstämmans tra

ditionella insamling till förmån för 
internationella arbete i år gick till FN:s 
flyktingorgan UNHCR. Lillemor Hol
gersson, 1:e vice ordförande med ansvar 
för internationella frågor, berättade i 
sin presentation om den svåra situatio
nen för flyktingar med funktionsned
sättningar som oftast blir kvar i sina 
krigsdrabbade länder eller i överfyllda 
flyktinglägren. UNHCR arbetar på plats 
i lägren och gör ovärderliga insatser för 
denna utsatta grupp, inte minst vad det 
gäller utbildningsinsatser för barn med 
funktionsnedsättning.

Årets insamling uppgick till 2 269 
kronor som går oavkortat till UNHCR:s 
verksamhet för flyktingar. Läs gärna 
mer på: sverigeforunhcr.se 
TEXT: JUDITH TIMONEY FOTO: UNHCR/S.BALDWIN

Barbro Lewin avtackades för sitt 
fleråriga ALA-engagemang

 ALA:s sista styrelsemöte inför 
sommaren fick en extra festligt 
– om än lite vemodigt inram

ning när avgående styrelseledamot, 
Barbro Lewin avtackades för sitt ALA
engagemang. När Barbro kom in i sty
relsen 2011 tog hon med sig sitt unika 
perspektiv som forskare, anhörig och 
FUBmedlem sedan decennier tillbaka. 
Många i FUBfamiljen känner till Bar
bro genom hennes böcker, debattinlägg 
och intressepolitiskt påverkansarbete 
kring LSS. Just önskan att kunna lägga 
mer tid på sin egen forskning bidrog 
till Barbros beslut att inte påbörja en 
ny mandatperiod i ALA:s styrelse. Sedan 

FUB  I  VÄRLDEN

STIFTELSEN ALA

Årets insamling gick till FNs flyktingorgan UNHCR

drygt två år tillbaka har Barbro drivit 
ett eget forskningsprojekt: ”Att få och 
få behålla LSSinsatser med syfte att 
beskriva och bedöma eventuella rätts
säkerhetsbrister i kommunala utred
ningar och beslut i LSSärenden (del 
1) samt att undersöka varför ”det blev 
som det blev.” 

Redan nu har kunskaper från pro
jektet tagits in i Omsorgsnämndens 
vägledningsarbete i ett antal kommu
ner. ALA:s styrelse önskade Barbro all 
lycka med sin viktiga forskning – men 
först en härlig sommar med barn och 
barnbarn!
TEXT OCH FOTO: JUDITH TIMONEY

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

Barbro Lewin avtackas för sitt engagemang i ALa 
av Kerstin Tegnér, ordförande för ALA.

Flyktingorganet UNHCR gör ovärderliga utbildningsinsatser för barn med funktionsnedsättning. 
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

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

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

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

 Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra 
 funktionsnedsättningar!
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Glada ombud på Riks-Klippans stämma 2016.

Klippan byter namn till Inre Ringen
På Klippans riksstämma beslutades att 
 Klippan ska byta namn om ett år. 

Det nya namnet blir Inre Ringen!

Riks-Klippan kommer heta  
Inre Ringen Sverige.

När det gäller Klippan-sektionerna  
runt om i landet kan de även i fortsättningen 
välja att ha olika namn.

Förslaget och motionen till Klippans 
 riksstämma om namnbytet kom från Klippan- 
sektionerna i Skåne, som redan idag heter just 
Inre Ringen.

Läs mer på sid 12 i Lättläst

ANNONS



Skapar lotter ett  inkluderande 
samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka 
ideella organisationer. Det är därför vi driver ett 
lotteri och fördelar överskottet mellan 55 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren 
för människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har 

organisationerna fått dela på drygt sju miljarder 
kronor. 25 miljoner har gått till FUBs viktiga arbete. 

Så, skapar lotter ett inkluderande samhälle för alla? 
Nej. Inte direkt. Men indirekt. Stort tack FUB för allt 
ni gör, och stort tack alla lottköpare som möjliggör 
så mycket!

#postkodeff ekten
Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

Rickard Sjöberg är programledare 
i PostkodMiljonären och delar ut guldkuvert 

till glada vinnare i PostkodLotteriet. 

FUB_210x70.indd   1 2016-05-30   14:34

ANNONS

NOTISER

Här kommer ett glädjebesked för alla fans 
av Linda Hammar, Mats Halvarsson, Mikael 
”Micke” Wiseby och Torbjörn ”Tobbe” Jonsson: I 
en annan del av Köping kommer tillbaka till TV4! 
Den nya säsongen spelas just nu in i Köping.

Sex långa år har gått sedan vi senast fick 
hänga med gänget på gruppboendet i Köping, 

men nu är det snart dags igen. En ny säsong av 
serien, som hade premiär i rutan 2007, spe-
las in nu i sommar och under 2017 är Linda 
Hammar, Mats Halvarsson, Mikael Wiseby, 
Torbjörn Jonsson och de andra på boendet till-
baka i tv-rutan!
www.tv4.se

Ny säsong av ”I en annan del av Köping”

Den 21 juni tas beslut om regeringens proposi-
tion (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar 
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sve-
rige. Om förslaget blir verklighet kommer det 
att innebära omfattande försämringar för per-
soner med funktionsnedsättning – både för 
dem som skulle behöva fly och för dem som 
lyckats fly till Sverige.

• De begränsade möjligheterna till anhöri-
ginvandring innebär att fler personer med 
funktionsnedsättning antingen kommer 
att bli kvar i konfliktzoner eller tvingas ut på 
farliga flyktvägar.

• Kravet på anställning för att få permanent 
uppehållstillstånd kommer att utestänga 
många personer med funktionsnedsätt-
ning från möjligheten till permanent up-
pehållstillstånd.

• Slutligen finns stor risk att begränsandet 
av särskilt och synnerligen ömmande skäl 
i hög utsträckning kommer att drabba per-
soner inom våra grupper.

I sammanhanget är det anmärkningsvärt att 
Myndigheten för delaktighet inte bjudits in att 
svara på remissen.

Handikappförbunden och Lika Unika upp-
manar i vårt brev regering och riksdag att 
ta den samstämmiga kritiken på allvar och 
tänka om i migrationsfrågan, denna gång 
med utgångspunkt också i FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Sverige är som stat bunden av 
konventionen, vilket bland annat innebär att vi 
ska vidta åtgärder för att skydda personer med 
funktionsnedsättning som befinner sig i risk-
situationer, exempelvis i väpnad konflikt och 
humanitära nödlägen.
www.hso.se

Maria Johansson, ordförande Lika Unika och Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden.

Handikappförbunden och Lika 
Unika uppmanade nyligen regering 
och riksdag att tänka om när det 
gäller den inhumana skärpningen 
av migrationspolitiken. Förslaget 
om tillfälliga begränsningar innebär 
omfattande försämringar för 
personer med funktionsnedsättning.

PRESSTOPP



När jag ska på 

mammografi
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NOTISER

Inom bröstcancerområdet finns en ny lovande 
röntgenundersökning, brösttomosyntes, vil-
ken skulle kunna få en stor betydelse i fram-
tiden för alla kvinnor och för många personer 
som upplever dagens mammografiundersök-
ning som obehaglig samt smärtsamt är tomo-
syntesröntgen behagligare eftersom brösten 
inte pressas samman lika hårt vilket eventuellt 
kan leda till att fler kvinnor går till mammo-
grafiundersökningar i framtiden. Bland förde-
larna finns också att stråldosen är lägre än vid 
traditionell screening.  Brösttomosyntes kom-
mer att införas storskaligt och därmed ersätta 
nuvarande mammografiapparater om upp-
skattningsvis fyra till nio år. 

En stor klinisk studie ägde rum förra året 
på Bröstenheten i Malmö som gick ut på att 
prova tomosyntes vid bröstcancerscreening 
och forskningen kommer att pågå ytterligare 
drygt ett år.

15.000 kvinnor har inom ramen för forsk-
ningen fått göra både en mammografi och en 
tomosyntes sedan har bilderna jämförts. Stu-
diens första hälft på 7500 kvinnor visade bland 
annat att tomosyntesen hittade fler tumörer 
än med den traditionella metoden. 
Läs mer:
www.vetenskaphalsa.se/3d-teknik-hittade-
fler-brostcancertumorer-2/
www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-metod-kan-
forbattra-mammografin
TEXT: NINA ALANDER

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

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

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

FUB:s mål är att fler kvinnor med utvecklingsstörning ska veta 
hur mammografi går till och att de ska gå till mammografin. 
Broschyren förklarar hur kallelsen ser ut, hur mammografin går 
till och hur man får veta resultatet.

Om du arbetar med kvinnor som får en kallelse till mammografi 
– använd broschyren för att förklara vad som kommer hända.

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

Varje år diagnostiseras cirka 8 000 fall av 
bröstcancer. Mammografi sänker enligt So-
cialstyrelsen dödligheten i bröstcancer med 
16-25 procent. Utvärderingar av bland annat 
avgiftsfriheten på mammografi i Stockholms 
läns landsting visar på att andelen som deltog 
i mammografi ökade när avgiften slopades, 
och mer än genomsnittet i socioekonomiskt 
utsatta områden.  

Lagförslaget är en lag om avgiftsfri screen-
ing, där regeringen sedan i förordning avser att 
fastställa att det rör mammografi, samt be-
myndiga Socialstyrelsen att fastställa närmare 
föreskrifter. Avsikten är att mammografi ska bli 
avgiftsfritt från den 1:e juli.

Syftet med avgiftsfriheten är att öka delta-
gandet i mammografiundersökningar. Soci-
alstyrelsen rekommenderar att kvinnor i ål-
dersgruppen 40 till 74 år kallas till regelbunden 
screening med mammografi.

Genom avgiftsfriheten kan vi öka täck-
ningsgraden för mammografi, inte minst 
i socioekonomiskt utsatta områden. Däri-
genom räddas liv. Det är ett viktigt steg i 
att göra såväl vård som hälsa mer jäm-
ställda och jämlika säger Gabriel Wikström, 
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister. 
www.regeringen.se

Lagförslag om avgiftsfri 
mammografi till riksdagen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.  
Det är också den vanligaste cancerformen där det finns ett etablerat 

screeningprogram. Det är bakgrunden till förslaget om avgiftsfri 
mammografi som kommer ur den budgetöverenskommelse regeringen 

slutit med Vänsterpartiet.

Ny metod för 
att undersöka 
bröstcancer

Handikappförbunden är mycket kritiska till reger-
ingens förslag att införa en generell ökad sjukpen-
ningskostnad för samtliga arbetsgivare. ”Det finns 
en uppenbar risk för att personer med funktions-
nedsättning eller kronisk sjukdom kommer att få 
det ännu svårare på arbetsmarknaden om förslaget 
genomförs.”, säger Stig Nyman, ordförande i Han-
dikappförbunden.

Handikappförbunden har svarat på regeringens 

Risk för ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning
promemoria ”Hälsoväxling för aktivare rehabilite-
ring och omställning på arbetsplatserna” (Ds 2016:8) 
Det huvudsakliga förslaget är att skjuta över en del 
av kostnaderna för långvarigt sjukskrivna på arbets-
givarna.

Handikappförbunden är i grunden positiva till re-
geringens ambition att minska sjukfrånvaron och 
öka hälsan genom bättre rehabilitering, anpassning 
och möjligheter till omställning.

”Vi menar att en fungerande rehabilitering 
är den enskilt viktigaste faktorn för en hållbar 
sjukförsäkring och för minskade sjukkostnader. 
Avgörande är att utveckla de redskap som finns 
för den enskilde att själv ha inflytande över och 
vara delaktig i sin egen rehabilitering.”, säger Stig 
Nyman.
www.handikapforbunden.se

PRESSTOPP

http://www.vetenskaphalsa.se/3d-teknik-hittade-fler-brostcancertumorer-2/
http://www.vetenskaphalsa.se/3d-teknik-hittade-fler-brostcancertumorer-2/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-metod-kan-forbattra-mammografin
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-metod-kan-forbattra-mammografin
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NOTISER

Metodboken är tänkt som stöd för den som 
vill starta SV Kulturcollege. Den innehåller tips 
och exempel; allt från modellens kännetecken 
med dess redaktionspedagogik; som är den 
pedagogik som används under utbildningen, 
jobtaste, som handlar om att få besöka olika 
arbetsplatser för en kortare stund, 2–4 tim-
mar och praktik, till genomförandefasen med 
lektionsplanering och terminsfokus. Både er-
farenheter och tips vävs in i alla delar. 
www.svkulturcollege.se

 Temat var hur ny teknik kan främja konstnär-
ligt arbete för tonsättare och musiker med oli-
ka förmågor och funktionsvariationer. Under 
symposiet samlades forskare och branschfolk 
från Sverige och Europa i ett samtal kring ut-
vecklingspotential och arbetsmetoder.

– Vi har ett långvarigt samarbete med de 
främsta aktörerna inom området och vill visa 
hur ny teknik kan skapa förutsättningar för in-
kludering och vidgat deltagande, konstaterade 
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och 
konstnärlig ledare på Share Music Sweden.

Inclusive Creativity är ett koncept med syfte 
att skapa lika villkor för musikutövande genom 
att utveckla innovativ teknik och nya metoder.

Share Music Sweden är en kulturorganisa-
tion som utvecklar scenkonsten genom ban-
brytande föreställningar och kurser med den 
konstnärliga processen i fokus.

Mer info: www.sharemusic.se/ 
inclusive-creativity-sweden

I slutet av april arrangerade Share Music ett internationellt musiksymposium om inkluderande 
teknik på GöteborgsOperan – Inclusive Creativity Sweden.

Internationellt musiksymposium i Göteborg vill 
verka för musikutövning på lika villkor

SV Kulturcollege ger ut en metodbok

RÄTT MÅLGRUPP 
PÅ NÄTET?

Kontakta:
pia.sandberg@fub.se

08-39 41 11

ANNONSERA PÅ 
www.fub.se/annonstorg
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läs mer på: unika.nu
facebook.com/unikasverige

    Unika.nU bedriver daglig verksamhet och korttidsb-
oenden enligt LSS. vi har platser kvar!

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

15 meter från t-bana StadShagen, uppgång mariedalSvägenT

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

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

ny mUsikal: äntligen har mUsikalen lika olika premiär! 
föreställningar 24 + 31 oktober på teater tre. på vår 
egna scen i stadshagen har vi föreställningar den 26 och 
28 oktober samt 2 och 11 november. boka biljetter på 
boka@Unika.nU!

Boka puBlikplats på 
Boka@unika.nu!

Vill du också jobba 
som artist? 

Vi söker efter nya talanger! 
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