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Nya
vänner

Linneas kamp
mot näthat
Samtal om LSS
Klippan har ordet
Mina vänner • Klippan har ordet • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B

Ingen ska ta
skit på nätet

– Jag var väldigt ung när jag första
gången blev sexuellt mobbad på nätet.
Inga unga tjejer ska behöva vara
med om sådant saker.
– Det är för deras skull jag vill visa

Linnea Claeson är en av Sveriges
bästa handbollsspelare. Nu har hon
också blivit känd för sin kamp mot
hat och sexuella trakasserier på nätet.

vad de här männen håller på med.

Linnea Claeson är en av Sveriges

Brinner för rättvisa och jämställdhet

bästa handbollsspelare.

Hon utbildar sig till jurist

Hon har spelat handboll länge.

på Stockholms universitet

Det är det bästa hon vet.

och vill jobba med rättighetsfrågor

Men nu har Linnea fått pris

när hon blir klar med sin utbildning.

Jag försöker göra det med humor,
men det ska kännas otrevligt för dem.
Då kanske de slutar och andra tänker efter lite.
Det är min drivkraft, berättar Linnea Claeson.

för en annan kamp.
Den mot sexuella trakasserier.

– Ingen ska ta skit på nätet
eller någon annan

Handlar ofta om sex

stans heller. Det är mitt budskap,

– Jag har tröttnat på att män skriver

säger Linnea Claeson tydligt.

äckliga och otrevliga saker till mig på nätet.
En del kommer också fram och säger saker
som gör mig ledsen och kränkt.
Det handlar ofta om sex.
Linnea bestämde sig för att visa
vad männen skrev till henne på nätet.
– Jag startade ett konto på Instagram.
Det heter ”Assholesonline” och betyder
ungefär skitstövlar på nätet.
Där lägger jag upp och visar de otrevliga saker
som män skriver till mig.
Vill stötta unga kvinnor
Linnea Claeson säger att hon gör det här
för att hon vill stötta andra
unga tjejer och kvinnor.
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Den 17 juli är Linnea Claeson Sommarvärd i Sveriges Radios program
Sommar. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Linnea Claesons
5 bästa råd
om du blir utsatt för sexuella

Måste vara modig

trakasserier och/eller hot på nätet.

– Jag är väldigt glad för de priser jag

1. Gör det som känns bra för dig själv.

fått för mitt arbete.
Det gör att jag orkar fortsätta.
För även om jag ibland blir rädd,
känner jag att jag måste vara modig
och fortsätta. Jag brinner för rättvisa
och jämställdhet, säger hon.

2. Polisanmäl.
3. Berätta för någon du litar på,
en vuxen eller vän.
4. Blockera honom. Oftast är det män.
5. Be honom dra åt helvete.

Men framförallt vill Linnea satsa
på sin idrott.
Hennes stora dröm är
att bli handbollsproffs i Danmark.
– Handboll är fortfarande
det bästa jag vet,
säger Linnea Claeson.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: JULIA LÖNNBORG
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FUB Inre Ringen
ordnade samtal om LSS
Medlemmar från flera olika FUB Inre Ringen
i Stockholms län har samarbetat med
Studieförbundet Vuxenskolan
och lärt sig om LSS i en studiecirkel under vintern.

LSS kom till 1994 och är en lag som ger rättigheter

Medmänniska

till personer med utvecklingsstörning.

Vi tycker att en kontaktperson ska vara

Nu utreder regeringen LSS

en medmänniska.

och ska ge förslag på förändringar i LSS i höst.

Man kan behöva det fast man har aktiviteter.

Deltagarna avslutade studiecirkeln
med att ordna ett panelsamtal tillsammans

Panelen:

med Studieförbundet Vuxenskolan i deras

– LSS-utredningen ska ge förslag

lokaler i Stockholm.

på mer träffsäkra insatser.

I panelen svarade de här personerna på frågor:

Det har hänt en del sedan

Pelle Kölhed, expert i LSS utredningen,

1994 och vi måste passa bättre i tiden.

Tuva Lund, kommunalråd i Botkyrka kommun
och Elisabeth Langran, ombudsman på FUB.
Det var intressanta frågor och ett trevligt samtal
tyckte både panel och de som lyssnade.
Det här pratade man om tillsammans:
Boendestöd
Vi vill ha boendestöd enligt LSS för dem
som bor själva.
Panelen:
– Utredningen funderar på det och
kommer med förslag.
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Servicebostad för äldre med utvecklingsstörning
Vi tycker att det behövs serviceboende
för äldre med utvecklingsstörning.
– Det var en bra idé sade panelen.
Personalen behöver ha kunskaper om
funktionsnedsättning.

Mer stöd för att få jobb

Stå i kö för flera bostäder

Vi vill att daglig verksamhet och

Kan man stå i kö för ett LSS-boende

arbetsförmedlingen

i flera kommuner samtidigt?

ska ge mer stöd så att man kan få

Det kan ju andra som söker bostad göra.

ett vanligt jobb.
– Ja det behöver bli bättre.
Det står i LSS men det fungerar inte bra.

Panelen:
– Vi vet faktiskt inte. Det borde vara så.
Kan man komma och gå som man vill?

Skriftligt kan vara svårt

Vilket ansvar har man om man är

Varför får man inte vara med själv

på en daglig verksamhet?

i förvaltningsrätten.
Man får bara svara skriftligt och det
klarar ju inte alla.
Panelen håller med.
Att svara muntligt
kan vara viktigt för många.
Ha kvar jobbet när man flyttar
Vi tycker att man ska kunna vara kvar
på sin dagliga verksamhet fast man flyttar.
Panelen:
– Det borde vara en rättighet,
precis som att alla andra kan flytta
och behålla sina jobb. Man ska inte behöva
vara i kommunarrest för att man

Kan man komma och gå som man vill?
Panelen:
– Det är ju väldigt olika efter vad en person behöver.
Det går inte att bestämma lika för alla.
Simma på söndagar
Jag vill träna simning på söndagar.
Det passar mig bäst för jag jobbar ju i veckan.
Men personalen har inte tid att hjälpa mig med det.
Panelen:
– Det där är ofta ett problem och man ska kunna
ha ledsagning fast man bor i en bostad med service.
TEXT OCH FOTO: KITTE ARVIDSSON

har en funktionsnedsättning.
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Vill du också bli
cirkelledare?

Deltagare i utbildningen till cirkelledare, den 26-27 maj, på Vara Folkhögskola. Från
vänster, Anders Johansson Uddevalla, Daniel Strängberg Lidköping, Marco Vepsä Kungälv,
Dan Hildingsson Vara, Anna Hildingsson Lidköping, Barbro johansson Vara, Hans Nilsson
Halmstad samt liggande Waldemar Wrangel Göteborg. Bakom trädet står Lillemor
Holgersson Lidköping samt Sven Bjärsved Kungälv.

Vill du gå en utbildning till cirkelledare
på Ljungskiles folkhögskola i höst?
Utbildningen pågår i två dagar.

Kunskaper om egenmakt
Utbildningen till cirkelledare ska ge deltagarna
kunskaper om det som kallas egenmakt.
Att man själv får bestämma
så mycket det går i sitt eget liv.
Detta pratar deltagarna om:

Det här är ditt liv. Så heter den studiecirkeln
där deltagarna får utbildning till cirkelledare.
Den handlar om allas lika värde och vilka
rättigheter man har,
och hur man ska jobba med de frågorna
i en studiecirkel.
Utbildningen bygger på kunskaper som man fått
genom projektet: ”Delaktighet i sikte”.
Det projektet har FUBs forskningsstiftelse ALA
arbetat med i flera år.
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• Alla människor är lika mycket värda.
• Vi kan behöva stöd för att vara delaktiga.
• Det kan vara svårt att bestämma.
• Ska någon annan bestämma åt dig?
Utbildningen är ett samarbete mellan
FUB i Västar Götaland
och Studieförbundet Vuxenskolan,
i Västra Götaland.

Delaktiga i samhället

Utbildningen är gratis

Ledare är Hans Nilsson från Halmstad.

Datum för höstens utbildning på

Hans har tidigare arbetat i projektet

Ljungskiles folkhögskola är 6 och 7 oktober.

”Delaktighet i sikte”,

Utbildningen är gratis för deltagarna.

som tagit fram studiematerialet.

Vid frågor eller om du vet någon
som vill delta på utbildning

– Den här kursen till cirkelledare

kontakta: Lillemor Holgersson,

ska öka deltagarnas kunskap,

FUB Västra Götaland

så man kan bli mer delaktig i samhället, säger

e-post: lillemor.holgersson@fub.se

Hans Nilsson och Lillemor Holgersson,
FUB Västra Götaland.

I höst blir det ännu en utbildning till cirkelledare. På Ljungskiles folkhögskola den 6 och 7 oktober 2017. Alla som gick
utbildningen i våras tyckte den var bra och att man lärde sig mycket.
Foto 1: Sven Bjärsved, Anna Hildingsson, Barbro Johansson Hans Nilsson.
Foto 2: Lillemor Holgersson Sven Bjärsved Anna Hildingsson.
Längst ner till vänster Daniel Strängberg. Nästa Barbro Johansson samt Waldemar Wrangel. Mitten till höger Marco Vepsä
och Johansson och längst ner Lillemor Holgersson.
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

Hej! Jag är en trevlig kille på 35 år. Jag söker en trevlig
tjej i 25-40 års åldern, gärna i skånetrakten. Om
dagarna jobbar jag i en ”fixargrupp” och övrig tid gillar
jag att spela data, är duktig på datorer, ut och gå,
titta på film, måla mm. .Jag bor i en gruppbostad i en
lägenhet.
Skriv till Krister 239

Jag söker kvinnliga brevvänner helst födda 1985
som gillar både pälsdjur och reptiler, fantasy, scifi och
rysare, japanskt tecknat, att resa och shopping.
Skriv till Frida 016

Kvinna på 52 år Borlänge. Rar glad snäll kramgo.
Söker förhållande kille 54/56 år. Ska bo i Rättvik,
Vikarbyn. Rar glad snäll kramgo. Intressen natur
promenad shoppa marknaden hyra stuga fiska bilbingo
plocka bär eller svamp och äta ute, uteficka mysiga
hemmakvällar gå hand i hand.

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.

Skriv till Birgitta 089

Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna

Skriv till Eeva 212

OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
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Jag heter Eeva. Jag är 61 år. Jag bor i Skåne. Jag vill
brevväxla med killar. Jag tycker att det är roligt att få
brev. Jag gillar att åka ut och fika. Jag lyssnar på radion
och tittar på TV.

Hej, Jag heter Christer. Jag bor på en gruppbostad
i Torsås som ligger mellan Kalmar och Karlskrona. Jag
är 47 år och söker en tjej i samma ålder i närheten
av Torsås med omnejd. Mina intressen är, lyssna på
dansbandsmusik, titta på sport, gå på bio och vara ute
och cykla.
Skriv till Christer 147

Jag är en kille på snart 30 år. Jag söker en tjej i
min ålder. Jag jobbar på Daglig verksamhet och bor i
en gruppbostad. Mina intressen är handboll och andra
sporter. Jag söker någon att göra roliga saker med.
Skicka gärna med en bild. Skriv till mig i Mälardalen.
Skriv till Stefan 238

Jag är en man 44år. Söker efter en flickvän i min
ålder. Mina inträssen är att gå och bada i badhus och
cykla och gå på bio. Jag åker till Åland på sommaren.
Jag åker till Vässarö läger i Stockholms län.

Hej, Jag heter Thomas, är 51 år, vill träffa en
pojkvän. Du ska vara snäll, vilja ta hand om mig. Jag
bor hemma hos min mamma i Södertälje. Det är bra
om du har bil och bor i Stockholm.

Skriv till Peter 200

Skriv till Thomas 079

Hej, Jag är en kille på 40 år. Jag är singel och
söker en tjej att brevväxla med ska helst bo i Småland.
Jag är en glad och trevlig kille som gillar att dansa, och
gå ut och äta. Hoppas vi hörs av.

Jag är en man på 48 år som vill ha brevvänner.
Jag gillar handboll, ridning och spela wii-spel.
Dansmusik tycker jag mycket om.
Skriv till Sven-Olof 234

Skriv till Per 237

Hej! Jag heter Margaretha och är 50 år. Jag bor i
Nora. Jag jobbar på dagcenter och på Nora Rådhus.
Mina intressen är dans, musik och baka. Vore trevligt
med en kille med körkort. Jag tycker om att vara ute
och åka. Vill helst att den som svarar bor i Örebro län,
men inte Kumla.

Hej! Jag är en tjej på 29 år. Som bor på ett
serviceboende i Lund. Mina intressen är Musik, djur,
Disco, vänner, gå på bio, fika, lite allt möjligt. Jag
söker både tjejer och killar som vänner i min egen
ålder typ 23-32 år. Gärna från kommuner runt
omkring Lund, typ Kävlinge, Vellinge, Svedala Lomma
och Staffanstorp och Malmö.

Skriv till Margaretha 116

Skriv till Anne-Li 155

Hej, Jag är en kille på 32 år. Jag söker en
tjej mellan 28-32 år. Helst från Trollhättan eller
Uddevalla-trakten. Mina intressen är film, bowling,
bilutsällning, mysiga hemmakvällar. Gilla träna
styrketräning, fiske, gå promenader.

Hej! Jag är en unik kille som söker
brevvänner mellan 20-30 år. Mina intressen är
bland annat musik att lyssna på , gå promenader,
skriva brev med mera.
Skriv till Johan 059

Skriv till Olof 236

Hej, Jag heter Emelie och är 30 år. Jag bor
i Gävle i en lägenhet i en servicebostad. Söker nya
vänner både tjejer och killar både att träffa i närheten
av Gävle men också att skriva brev med om ni bor
längre bort. Mina intressen är att vara ute i naturen, se
på film, lyssna på musik och umgås med vänner. Hör
gärna av er.

Hej, Jag heter Stefan blir 40 år i september.
Bor i Märsta strax utanför Stockholm. Jag söker en
tjej som vill brevväxla el. skriva via mail, vi kan även
träffas. Jag gillar att fiska, dansa, bada, gå på bio, titta
på filmer, vara på datorn och ta det lugnt. Jag bowlar.
Jag snusar lite men är rökfri o dricker inte alkohol.
Skriv gärna till mig så får du svar.
Skriv till Stefan 233

Skriv till Emelie 235

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
FUB:s KANSLI
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se

Jag är 44 årig kille. Jag bor i Kumla. Jag har egna
katter hemma. Jag gillar hemmakvällar och laga mat
och musik. Jag söker en tjej på 38 år 44 år som bor
i Stockholms kommun och Småland Emmaboda.
Skicka gärna foto.
Skriv till Kai 205
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Sommar, semester
och ordförandekonferens
i oktober
– Det är viktigt att vi med utvecklingsstörning
får vara med och påverka.
Det skriver Gunilla Karlsson, från Falkenberg,
i Klippans ledare.
Gunilla är med och arbetar i Klippans styrelse.

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

För ett tag sedan var några styrelsekamrater

Ordförandekonferens i oktober

och jag på FUB Forum och FUBs Förbundsstämma

Den 13– 15 oktober har vi ett viktigt möte.

på Vann Spa i Bohuslän.

Då är det ordförandekonferens på

En egen doktor och sjuksköterska
Vi fick lyssna på många bra föreläsningar.
Doktor Malin Nystrand från Angered

Quality Globe Hotel i Stockholm.
Vi kommer att prata mycket om LSS.
Dina synpunkter är jätteviktiga.

berättade om hur hon arbetar

Fira att Klippan får namnet Inre Ringen

för att alla med utvecklingsstörning

På ordförandekonferensen ska vi också fira

ska få en hälsoundersökning varje år.

namnändringen till Inre Ringen

Att få ha en egen doktor och egen sjuksköterska

med lite olika jippon.

är viktigt tycker jag.

Vi kommer bland annat att få dansa

Det är det nog många som inte har.

till en bra orkester på lördagskvällen.

Hur ser det ut i din kommun?
Fri ledsagning och friskvårdskort
FUB Laholm pratade om hur de har samarbetat

Vi hoppas att många kommer att delta
i ordförandekonferensen!

med sin kommun för att genomföra fri ledsagning

Sommar och semester

och få friskvårdskort.

Nu är det snart sommar och semester.

Det är viktigt med bra samarbete

Jag ska bland annat åka på en utflykt

och att vi med utvecklingsstörning får vara med

till Öströö Fårfarm.

och påverka.

Det ligger inte så långt ifrån Falkenberg.

Får du vara med och påverka?

Det blir nog sol och bad också

Detta är frågor som alla i Klippan kan fundera på.

på vår fina badstrand i Falkenberg.

På stämman röstade vi bland annat på motioner.
Anna Hildingsson berättade om vad Riks-Klippan
arbetat med under 2016.

Jag önskar alla en skön sommar och semester
och så ses vi på ordförandekonferensen i oktober!

Trevlig sommar!
Önskar Gunilla
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Konsumentguiden
hjälper dig att handla
Här kan du få hjälp och goda råd när du ska handla.
Personer från Gröndals serviceboende
i Stockholm har tillsammans med organisationen
Sveriges konsumenter gjort en Konsument-guide.
Där står en del saker
som det är bra att tänka på
när man går och handlar.
I nästa nummer av Unik kommer personerna
från Gröndals servicebostad berätta mera
om Konsumentguiden.
Läs mer:
www.sverigeskonsumenter.se/vad-vi-gor/latt-attvalja-ratt/med-ratt-att-handla/lss-magasinet/

Hur använder du internet?
Begripsam AB ska ta reda på

Tipsa gärna andra också!

hur människor med olika funktionsnedsättningar

Den som vill svara på enkäten

använder internet.

kan välja vilket sätt som passar dem bäst;

Vill du vara med?
Mejla då Kerstin Ahlstrand på
kerstin.ahlstrand@begripsam.se
Undersökningen pågår från maj till september 2017.

svara via webben, få en enkät hemskickad på
papper, bli intervjuad via telefon.
Tror du att du behöver hjälp med att förstå
och svara på frågorna?
Då hjälper Begripsam dig med det.
Läs mer på www.begripsam.se/internet
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Ö V R IGT I U NI K
FUB i Almedalen
FUB är med under politikerveckan i Almedalen
Foto: Markus Johnson, Leanderfotograf

och har fyra seminarier under den 4 och 5 juli.
Seminarierna handlar om anhöriga, jobb,
rättighetsfrågor och digital delaktighet.
LSS-frågor och den pågående
LSS-utredningen kommer också att diskuteras.
Många kunniga personer kommer att delta

SID 6

under seminarierna.

Jobbet betyder jättemycket
Andreas Brunnström arbetar som ”alltiallo” på ett företag.
Han hjälper till i köket, köper fika och sköter posten.
– Fler arbetsgivare borde ge
personer med funktionsnedsättning
möjlighet att prova ett jobb, tycker Andreas.
I år gav Andreas Brunnström ut en bok
om sitt liv med dolda funktionsnedsättningar.
Boken heter: ”Två världar möts – att leva med Aspergers syndrom”.

SID 16
Andreas Brunnström gillar sitt jobb. Han är lite ”alltiallo” på ett
stort företag i Stockholm. Foto: Agneta Berghamre Heins.

FUB på resa i Tanzania
Come Together Concrete
har gjort en lång resa genom Tanzania
för att utbilda lärare och dela med oss av kunskaper och erfarenheter.
Vi reste dit för att utbilda lärare i specialpedagogik
och ge stöd till unga personer med utvecklingsstörning.
Med på resan var Axel Isaksson och Victoria Valverde,
Come Together-ambassadörer.
De har själva gått i särskola i Sverige

SID 30
Victoria Valverde från Sverige umgås med sina kompisar
från staden Tanga i Tanzania. Foto: Ola Elmquist.
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och berättade om hur det är här.

ÖV R IG T I UN IK
FÖRBUNDSSTÄMMAN 2017
Den 19– 21 maj var årets Förbundsstämma
och Forum FUB i Varberg.
Forum FUB hade två teman: ”Hälsa och LSS”.
Förbundsordförande Thomas Jansson hälsade
alla de 120 deltagarna välkomna
Han berättade att årets stämma
skulle handla mycket om LSS-frågor,
och LSS–utredningen som pågår.

SID 24
Den nya styrelsen. Från vänster på bilden: Jan-Åke Wendel, Gert Iwarsson, Pentti Lamberg, Monika Gebart,
Stefan Römer, Therese Nilsson, Anna Hildingsson, Elisabeth Sandlund, Monica Stjernsten, Annelie Sylvén
Troedsson, Thomas Jansson. Saknas på bilden: Lillemor Holgersson. Foto: Victoria Sjöström.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2– 5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 24
x. Sidan 28
2. Sidan 32
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB:s KANSLI
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 11 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.

Rätt svar i Unik Nummer 2, 2017:
x, sidan 15.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett
1. Henrik Axelsson Örberg, Kungsbacka
2– 5 Lättlästa Böcker
2. Caisa Morin, Bollnäs
3. My Wegebro Åhlander, Stockholm
4. Evelina Widen, Täby
5. Yvonne Kågström, Trollhättan
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FUB
i
ALMEDALEN

FOTBOLL med Special Olympics
FÖRBUNDSSTÄMMAN 2017 – LSS-frågor i fokus
Linnea Claeson – handbollstjärnan som tar kamp mot näthat
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Sid 6: FUB är med under politikerveckan i Almedalen och har har två
paneldebatter och två seminarier under den 4–5 juli:
• Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?
• Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller 		
Arbetsförmedlingens miljarder?
• Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?
• Sluta med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet.

Omslag: Fotboll i Kungsan. Foto: Parasport Sverige
Omslag Lättläst: Linnea Claeson. Foto: Julia Lönnborg
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”En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.

Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.”

Den här psalmen, med text av Carl David af Wirsén, är en av mina favoriter. Den andas
så mycket sommar och så mycket längtan, ut i naturen, ut i friheten. Själv har jag
förmånen att varje dag få titta ut på en av de fagraste blomsterängarna av alla.
Med ljusets återkomst följer långa härliga kvällar, kanske fyllda med umgänge, läsning
och promenader. Badsjöar väntar på första doppen och stränder på bara fötter. Tyvärr är
detta inte alla förunnat.
För tre år sedan pågick FUBs kampanj: ”Klart du ska få leva ett vanligt liv. Det är bara
att ansöka”. Idag mer aktuell än någonsin. Vad vi inte visste då, var att tre år senare, skulle
sju av tio få avslag på ansökningar om personlig assistans. (Försäkringskassans statistik).
Frågorna om vem som ska följa med Oscar på bio, Isabelle på restaurang eller hur Ella
ska få hjälp med att lära sig simma skickar vi vidare till Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, som beställt LSS-utredningen vars syfte är att spara pengar på LSS.
Liksom tidigare år finns FUB med i Almedalen. Läs om seminarier och paneldebatter
som anordnas där; om anhörigstöd, jobb, rättighetsfrågor och digital delaktighet. Missa
inte heller intervjun med Linnea Claeson, handbollsstjärna, opinionsbildare, sommarpratare den 17 juli! och som nyligen fick Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter, för sitt arbete mot sexuella trakasserier och för kvinnors rättigheter.

Trevlig sommar!
Agneta
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För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Sid 20: Kontinuitet är ovärderligt. –Jag har lärt mig mycket
i det här jobbet och fått andra perspektiv i livet. Att få följa
Pias utveckling känns meningsfullt varje dag, säger Ann-Britt
Olausson, som varit personlig assistent till Pia i 22 år.

Sid 24: Förbundstyrelsen 2017
Från vänster på bilden: Jan-Åke Wendel, Gert Iwarsson, Pentti
Lamberg, Monika Gebart, Stefan Römer, Therese Nilsson,
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Annelie Sylvén Troedsson, Thomas Jansson.
Saknas på bilden: Lillemor Holgersson.

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

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

För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 4, 2017, bokning 11 september
utgivning 30 september

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

UNIK · 3

LEDARE

Det går att leva upp till
intentionerna med LSS!
Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen?,
frågar Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet i april i år. Riksförbundet FUB ger vägledning,
med fokus på familjer med barn med utvecklingsstörning.

F

örst måste vi konstatera att neddragningar av LSS-insatser under
de senaste åren har lett till en ökad
press på dessa familjer. Många har en
vardag som är långt ifrån ”ett liv som
andra” – det övergripande målet med
LSS. Tyvärr visar varken Åsa Regnér
eller LSS-utredaren Désirée Pethrus
någon djupare kunskap om familjernas
situation.
När ett barn har funktionsnedsättningar påverkas både barnets livsvillkor och de anhörigas, i första hand
föräldrar och syskon. FUB menar att
regeringen och LSS-utredaren måste
vidga perspektivet om de har en genuin
önskan att underlätta livssituationen
för familjen, samtidigt som barnet får
förutsättningar för att kunna leva som
andra barn i samma ålder.
Det finns ett antal LSS-insatser som
är avgörande för denna grupp:
• Personlig assistans
• Avlösarservice i hemmet
• Korttidsvistelse och korttidstillsyn
I dagsläget har alltför många familjer
med dessa insatser fått sin vardag omkullkastad av besked om nekade eller
indragna insatser. Socialstyrelsen har
nyligen visat (Lägesrapport 2017) att
barn beviljas allt färre insatser enligt
LSS. Sedan 2007 har antalet barn som

beviljas korttidsvistelse, där läger och
kortare tid på korttidshem eller i korttidsfamilj ingår, minskat med 5 procent. Under samma period har insatsen
korttidstillsyn, som ska ge barn över 12
år en meningsfull fritid före och efter
skolan samt på ferier och skollov, minskat med 15 procent. Ser man till befolkningstillväxten blir minskningen ännu
tydligare. LSS-insatsen avlösarservice
ligger sedan tidigare lågt. Under de senaste åren har många personer mist sin
personliga assistans eller fått minskat
antal assistanstimmar. Sammantaget
innebär detta en ökad press på familjer
med barn med funktionsnedsättning.
Med följande förslag som utgångspunkt kan regeringen påbörja den
långa vägen tillbaka till en efterlevnad
av LSS intentioner:
• Erkänn föräldrarnas värde i rollen
som personlig assistent. Utomstående
assistenter kan sällan ersätta anhöriga vad gäller kunskap om barnets
funktionsnedsättning, möjlighet att
kommunicera och flexibilitet kring arbetstider (till exempel att ta korta pass
före/efter skolan eller hastigt ersätta
sjuka eller semesterlediga assistenter).
De externa assistenterna kommer och
går, men de anhöriga står kvar vid barnets sida.

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

hindren för att få kompletterande LSS-insatser, som exempelvis
korttidsvistelse, för barn som har personlig assistans. Dessa insatser möjliggör kontakt med jämnåriga och bidrar
till frigörelse från föräldrarna.
•Höj kvaliteten i övriga LSS-insatser
som berör barnfamiljer, dvs. korttidshem, korttidstillsyn och avlösarservice.
Här syftar vi på personalens kompetens, bemanning efter behov och flexibilitet när insatsen erbjuds. Detta är avgörande för föräldrarnas möjlighet att
förvärvsarbeta och ha tid och ork för att
ägna sig åt barnets syskon – barn som
också har rätt till sina föräldrar, men
som inte uppmärksammas alls i debatten.
FUB anser att det är fullt möjligt för regeringen att leva upp till intentionerna
med LSS. Några konkreta åtgärder
skulle innebära en väsentlig förbättring av livsvillkoren för familjer som
har barn med utvecklingsstörning.
FÖR RIKSFÖRBUNDET FUB
THOMAS JANSSON

EVA BORGSTRÖM

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

OMBUDSMAN

Eva Borgström
Ombudsman
e-post: eva.b@fub.se
tel: 08-50 88 66 31
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FUB är med under politikerveckan i Almedalen och har
två paneldebatter och två seminarier under den 4–5 juli. På
kommande sidor presenteras de. Några av de medverkande
ger också sin syn på problemområdet och vad de hoppas på
av FUBs seminarier i Almedalen.

PANELDEBATT:

Anhöriga som assistenter

– Oumbärliga? Ifrågasatta?

Misstänkliggjorda?
Dag: 4/7 2017 09:30–10:15
Plats: Birgers gränd 1 Packhusplan,
tidigare Kafé Strandporten

Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nka

D

en djupt mänskliga önskan att ta
hand om sina närmaste får en särskild innebörd när det handlar om
en anhörig med utvecklingsstörning. Hur
kommer det sig att synen på anhöriga
som assistenter har förändrats påtagligt,
något som framgår tydligt i direktiven för
den pågående LSS utredningen?
Sedan de stora vårdhemmen lades ner
på 1980-90-talen har barn med utvecklingsstörning vuxit upp med sina föräldrar och syskon. De anhöriga sågs länge av
samhället som oumbärliga som omsorgsgivare. När LSS lagstiftningen infördes
1994, fick anhöriga till barn med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet
att gå från utförare av oavlönat omsorgs-
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arbete till att bli personlig assistent. Personlig assistans gjorde det möjligt för
anhöriga att kombinera förvärvsarbete
utanför hemmet med omsorgsarbetet.
Men i takt med att kostnaderna för assistansersättningen har ökat har anhöriga
som arbetar som personliga assistenter
blivit ifrågasatta, och ibland misstänkliggjorda, i allt högre grad. Det kan handla
om allt från en påstådd ovilja att låta sitt
barn bli självständigt till misstänkar om
ett utbrett missbruk av assistansersättning bland anhöriga. Vad ligger bakom
denna utveckling? Vad säger fakta? Vad
säger forskningen?

Medverkande:
• Lennart Magnusson,
Verksamhetschef, Nka, Nationellt
kompetencentrum anhöriga
• Karin Flyckt, Funktionshinder
samordnare, Socialstyrelsen
• Désirée Pethrus, Särskild utredare
LSS-utredningen
• Barbro Berger, Förälder, personlig
assistent, lärare, FUB:are

Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga,
och moderator för seminariet.
Bor: i Kalmar
Familj: Gift med Elizabeth Hanson,
FoU-ledare och forskare, Nka .
Brinner för: Att anhöriga i betydligt
större utsträckning blir sedda. Att
man ska utveckla stöd till anhöriga,
där de även själva får vara med i utvecklingen av stödet så att det passar
för de behov de har.

FUB ALMEDALEN 1

Anhöriga måste fungera
som ett dragspel för att
livet ska gå ihop
–Om man har barn med en funktionsnedsättning påverkar det ens liv. Det stöd man kan få från
samhället är oerhört viktigt. Om det inte är tillräckligt eller uteblir, är det i sista hand de anhöriga
som finns där som omsorgs– eller vårdgivare. Anhöriga måste fungera som ett slags dragspel
för att livet ska gå ihop, konstaterar Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka,
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, och moderator för seminariet:
Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

–A

tt anhöriga får rätt stöd från
samhället är avgörande för att
de i längden ska kunna leva ett
gott liv, utan ohälsa. Forskning visar att
om samhällets stöd sviktar leder det i
längden till ohälsa generellt för anhöriga som är omsorgsgivare eller vårdare,
vilket även borde gälla för anhöriga till
barn och unga med funktionsnedsättning, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Han pekar på att uteblivet stöd till
anhöriga till barn och unga med funktionsnedsättning i förlängningen kan
få stora konsekvenser, både för den
enskilde individen, men även ur ett
samhällsperspektiv.
– Otillräckligt eller uteblivet stöd
från samhället leder till att en förälder
i större utsträckning måste stanna
hemma och ta hand om sitt barn. Det i
sin tur leder till utebliven inkomst och i
förlängningen sämre pension. En fattigdomsfälla med andra ord. Man mister
även en viktig social gemenskap. Sammantaget kan det leda till ohälsa, vilket
även får samhällsekonomiska konsekvenser, säger Lennart Magnusson.

Hitta en lämplig balans
– Det viktigaste nu är att hitta en lämplig balans för att anhöriga ska kunna
vara personliga assistenter, och även
kunna yrkesarbeta. Den möjligheten
måste finnas. Det behövs flexiblare
system, men som är långsiktigt trygga
för anhöriga till barn och unga med
funktionsnedsättning.
Som den forskare Lennart Magnusson är önskar han sig mer fakta inom
området:
– Jag skulle välkomna en studie
kring hur den egna hälsan påverkas,
både på kort och lång sikt, av att vara
anhörigstödjare eller ge anhöriga vård.

Lennart Magnusson konstaterar att
Nka under senaste tiden märkt av en
ökning av anhöriga som kontaktar dem
och uttrycker en oro för vad som ska
hända med LSS, och hur förändringar
av lagen kommer påverka deras liv.
Han tycker seminariet i Almedalen är
viktigt på många sätt:
– Det är bra för det kan tydliggöra de
olika deltagarnas perspektiv på anhöriga
som assistenter, och på ett positivt sätt
bidra till den rådande debatten.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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PANELDEBATT: Vilket

gav bäst resultat?

En brors upprop på sociala medier
eller Arbetsförmedlingens miljarder?

Elisabeth Sandlund, Journalist

P

å Facebook efterlyste Charlie en
praktikplats för sin lillebror med
Downs syndrom. Det blev över
8000 delningar, 4000 likes, och över 50
bra svar från arbetsgivare som kunde
tänka sig erbjuda en praktikplats. Bara
några månader efter att Charlie lade ut
sin fråga på Facebook, kunde man läsa

Dag: 5/7 2017 09:30–10:15
Plats: Birgers gränd 1 Packhusplan,
tidigare Kafé Strandporten
i dagspressen att Arbetsförmedlingen –
återigen – lämnade tillbaka miljarder
till staten, då de inte lyckades med sitt
uppdrag att hitta subventionerade jobb
för personer med funktionsnedsättning. Konsekvensen blir att många personer som har förutsättningar att klara
av ett lönearbete berövas möjligheten
att få en dräglig inkomst. Vad beror
detta fleråriga misslyckande på, när
det uppenbarligen finns många intresserade arbetsgivare? Tar inte AF sitt
uppdrag att förmedla arbete till personer med funktionsnedsättning på allvar? Finns det andra aktörer som skulle
lyckas bättre med statens miljarder?

Medverkande:
• Elisabeth Sandlund, Journalist
(Moderator), FUBs förbundsstyrelse
• Jens Ineland, Forskare, Umeå
universitet
• Martin Vadelius, Arbetsförmedlingen
• Lars Ohly, ordförande för Funktions
rätt Sverige

Fler vägar till jobb för personer
med utvecklingsstörning
–Det känns väldigt angeläget att FUB arrangerar ett seminarium om vägen till arbete för personer
som står långt från arbetsmarknaden, som många gånger personer med utvecklingsstörning gör,
säger Elisabeth Sandlund, moderator för FUBs seminarium:
”Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?”

–H

ur arbetsförmedlingen kan förbättra sitt arbete gentemot den
målgruppen, samt hur arbetsgivare kan få stöd för att anställa är några
av de frågor som vi kommer att ta upp
på seminariet, berättar Elisabeth Sandlund, ledamot i FUBs förbundsstyrelse
och moderator för FUBs seminarium i
Almedalen: ”Vilket gav bäst resultat?
En brors upprop på sociala medier eller
Arbetsförmedlingens miljarder?”
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På seminariet kommer även Lars
Ohly, nytillträdd ordförande för Funktionsrätt Sverige, Jens Ineland, forskare, Umeå universitet, samt Martin
Vadelius, från Arbetsförmedlingen att
delta.
 – Det är en spännande och kompetent panel, som kommer att debattera
och svara på frågor från deltagarna
under seminariet, säger Elisabeth
Sandlund.

Välkomnar alla goda idéer
Hon tror att det kommer att ställas
många frågor kring Arbetsförmedlingens sätt att arbeta, och om hur man ska
bli bättre på att leva upp till sitt uppdrag vad gäller jobb för personer med
utvecklingsstörning. Som det ser ut nu
finns all anledning att vara kritisk. Det
fattas ju uppenbart inte pengar, då man
till och med lämnar tillbaka miljard
belopp till staten för att man inte

Almedalen 2016. Foto: Markus Johnson, Leanderfotograf.

l yckats hitta jobb till personer med
funktionsnedsättning. Så alla goda
idéer är välkomna.

Slöseri att exkludera personer
Sociala företag en väg till jobb
Elisabeth Sandlund hoppas också på
en diskussion om civilsamhällets roll,
när det gäller att skapa arbete för den
här gruppen. Nyligen kom ett förslag
om att även ideella organisationer ska
kunna anställa personer via så kallad
Plusjobb.
– Under samtalet tror jag att vi även
kommer att lyfta fram tredje sektorn
som en viktig jobbskapande faktor,
men även hur sociala företag kan vara
en ytterligare väg till jobb för FUBs
målgrupp, säger hon och fortsätter:
– Samhällsekonomiskt är det ett
stort slöseri att exkludera personer på
grund av deras funktionsnedsättningar.
Det är tvärtom lönsamt för såväl indivi-

den som samhället att hitta vägar för att
allas förmågor ska kunna tas tillvara.
Elisabeth Sandlund pekar även på
bidragssystemet som en viktig faktor
för att fler ska komma i arbete. Arbetsgivare måste kunna få mer kunskap om
och kunna känna sig trygga med de
olika stödsystem som finns idag.
– Stödsystemen ändras över tid, vilket skapar osäkerhet och kan bidra till
en ytterligare rädsla att anställa personer med funktionsnedsättning, som
inte kan jobba 100 procent, utan måste
ha individuellt anpassade anställningsformer. Även det tror jag det kan bli bra
diskussioner kring under seminariet,
säger Elisabeth Sandlund.

Hitta konstruktiva lösningar
– Som moderator kommer jag se till
att vi för ett bra och sansat samtal.
Seminariet syftar till att hitta konstruktiva lösningar. Förhoppningen

är att deltagarna går därifrån stärkta
i tron att det går att hitta fler vägar
till jobb och egen försörjning för FUBs
många medlemmar, som kan och vill
bidra på arbetsmarknaden.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Elisabeth Sandlund, styrelseledamot
i FUBs Förbundsstyrelse.
Arbete: Opinionsredaktör på tidningen
Dagen.
Bor: Stockholm.
Familj: Man och två vuxna döttrar
varav den yngsta, Ulrika, 34, som har en
utvecklingsstörning.
Brinner för: Allas rätt till delaktighet i
samhället utifrån sina egna villkor.
Övrigt: Har skrivit boken: ”Ulles
mamma”, om livet med en vuxen dotter
med utvecklingsstörning.
www.libris.se
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SEMINARIUM: Funktionsrättskonventionen

– bara när det passar?

Dag: 5/7 2017 14:00–15:00
Plats: Skeppsbron, H112, Funktionsrätt Sveriges tält
(fd. Handikappförbunden)

Paul Lappalainen, Jurist

Å

r 2007 skrev Sverige under FNkonventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Idag ser vi att det är svårt att
omvandla ord till handling. Har Sverige
satt ett tak på vad det får kosta att leva
upp till sina åtaganden? Ses rättig
heterna som budgetposter som godtyckligt kan strykas?

Har rättigheterna, som är fastställda
av Funktionsrättskonventionen, förvandlats till budgetposter som kan
strykas godtyckligt? Direktiven till den
pågående LSS-utredningen har fått svidande kritik, då ett av de fastställda syftena med utredningen är att ”förstärkt
kvalitet, träffsäkerhet och mångfald i
de stödinsatser som LSS omfattar ska
finansieras med besparingar inom assistansersättningen.” Denna formulering
står i direkt strid med konventionen.
FN:s expertkommitté har uttryckt oro
för direktivens utformning, men denna
oro avfärdades av den ansvariga utredaren, som ansåg att FN hade ”lyssnat
mer på de berörda organisationerna än
på regeringens ambitioner med utred-

ningen.” Är det så att personer med
funktionsnedsättning ska lyssnas på
bara så länge det inte kostar något? Slår
staten dövörat till när lagstadgade rättigheter anses ha en för hög prislapp?

Medverkande:
• Paul Lappalainen, Jurist, Med lagen
som verktyg
• Andrea Bondesson, Jurist, Från
Snack till verkstad
• Malin Ekman Aldén,
Generaldirektör, Myndigheten för
delaktighet
• Markus Peterson, Styrelseledamot,
Riks-Klippan/FUB
• Emma Henriksson riksdagsledamot
(KD) Ordf Socialutskottet

Rättighetsfrågor måste alltid stå i fokus
–Det här seminariet ger ett bra tillfälle att lyssna på personer med egen erfarenhet av LSS-lagstiftningen.
Men även till att höra hur makthavarna tänker kring LSS och kopplingen till mänskliga rättigheter, säger Paul
Lappalainen, moderator för FUBs seminarium: ”Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?”
Paul Lappalainen är jurist och expert på rättighetsfrågor, samt forskare på Stockholms Universitet.

–S

eminariet är även ett bra tillfälle
att visa politiken att rörelsen håller ett öga på vad de gör, att löften
och intentioner blir till konkret handling, säger Paul Lappalainen.
Funktionshinderrörelsen borde kräva
rätt att vara mer delaktiga vid processen kring lagstiftning inom området och
implementering. Att vara remissinstans
är bra, men inte tillräckligt, menar han.
– När det kommer till remisstadiet,
är det tyvärr ofta för sent att påverka
på djupet. Därför är det viktigt för
det civila samhället att påverka utredningar när de pågår och även vara delaktiga vid utformning av direktiv. Lika
viktigt är det att påverka implementeringen av konventioner och lagar, för
att se om de verkligen leder till resultat, säger Paul Lappalainen.
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Gemensam kraft
När det gäller den pågående LSS-utredningen hoppas Paul Lappalainen att de
nuvarande två experterna, från handikappförbundens två paraplyorganisationer Funktionsrätt Sverige och Lika
Unika, kan verka som en gemensam
kraft inom ramen för utredningen.
– Det är viktigt att rörelsen har egna
konkreta förslag.
Organisationerna måste ha egna tydliga tankar kring vad de vill. Min förhoppning är att experterna här också
har funderat lite utanför de vanliga
ramarna. Med en tydlig bild över vad
man själv vill, har man större möjligheter att påverka utredningen. Och om
man har tydliga, genomtänkta förslag
kan man påverka i längden, även om
man inte lyckas på kort sikt, betonar
Paul Lappalainen.

– Jag hoppas på ett bra utbyte och
en konstruktiv debatt och att förhoppningsvis även en del besvärliga frågor
kommer upp under seminariet: Funktionsrättskonventionen – bara när det
passar?
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT

Paul Lappalainen, Jurist
Arbete: Forskar, undervisar på juridiska
fakulteten i Stockholm med fokus på
diskrimineringsrätt. Arbetade länge som
senior expert hos Diskrimineringsombudsmannen.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och två döttrar.
Brinner för: Likarättsfrågor. Det är lätt
att ha rätt, men jag vill se till att människor
också får rätt. ”Det är inte mera kunskap
vi behöver. Det som behövs är modet att
använda den kunskap vi har.”

AN N ON S

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN
OCH STÖDJER FUB !

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

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

www.fub.se/1956-klubben
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SEMINARIUM: Sluta

med dåliga ursäkter

– Alla har rätt till nätet
Dag: 5/7 2017 15:45–16:45
Plats: Skeppsbron, H112 Funktionsrätt Sveriges tält
(fd. Handikappförbunden)

Per Lodenius, Riksdagsledsmot

E

n av de sista utposterna för digital
segregation hittar man i LSS verksamheter. Men med anpassade
program kan personer som inte läser
eller skriver bli fullt kompetenta vid
datorn. Seminariet visar hur kompetensen uppnås och ifrågasätter förlegade
attityder som alltjämt skapar hinder.

Självbestämmande? Sorry – nätet är för
farligt för dig! Delaktighet? Sorry – datorn är för krånglig för dig! Livslångt
lärande? Sorry – din funktionsnedsättning kostar för mycket! Arvsfondsprojektet ”Anpassad IT – vägen till digital
delaktighet” skapade och genomförde
en 2-årig distansutbildning på Mora
Folkhögskola för personer med måttlig utvecklingsstörning. För deltagarna
blev resultatet en häpnadsväckande
personlig utveckling. För deltagarnas
omgivning blev kursen en resa från oro
och invändningar till entusiasm och
övertygelse om datorns självklara plats
i vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. På dagens seminarium får ni höra om hur vi gjorde
och vad som krävs för att undanröja de
sista dåliga ursäkterna för digitalt utanförskap.

Medverkande:
• Per Lodenius, Riksdagsledsmot, (C)
• Stefan Johansson, Forskare kognitiv
tillgänglighet, KTH
• Michael Kjellberg, IT-ansvarig,
Anpassad IT vägen till digital
delaktighet
• Kerstin Gatu, Projektledare,
Anpassad IT – vägen till digital
delaktighet och Föreningen för
kognitivt stöd

OBS! Seminiariet kommer att
vara kognitivt anpassat
Mer information
Kerstin Gatu, Projektledare FUB
i Almedalen, Riksförbundet FUB,
0702-236512, kerstin.gatu@fub.se

Kunskaperna om digitala verktyg måste öka
Hur vi ska förbättra den digitala tillgängligheten för personer med utvecklingsstörning är en
nyckelfråga. Även om det råder en politisk enighet i frågan, är den tyvärr inte alltid så högt upp på
dagordningen, säger Per Lodenius, riksdagsledamot (C), moderator för FUBs seminarium i Almedalen:
”Sluta med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet”.

–A

lla ska kunna ha tillgång till
digital kommunikation. Men
idag finns många hinder som
måste överbryggas. Tillgänglighet
handlar om många olika saker, allt
från hur man ska ta sig rent fysiskt
till exempelvis en utbildning till att
man har rätt individuellt anpassade
program för att kunna kommunicera,
menar Per Lodenius.
Med ett förflutet som pedagog inom
särskolan är han väl förtrogen med
utbildningsfrågor. De senaste åren har
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också hans engagemang vad gäller möjligheten till högre utbildningar för personer med utvecklingsstörning satt avtryck.
Nyligen beslutade riksdagen att möjligheten till eftergymnasiala utbildningar
för den här gruppen ska stärkas.

Tillgången till kommunikation
avgörande
– Alla måste få chansen till bra individuellt anpassade utbildningar. Projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” visar med all tydlighet hur

v iktigt det är att våga utmana personer
med utvecklingsstörning. Alla som fått
del av projektet vittnar om hur otroligt
mycket de elever som deltog i projektet
utvecklats. Då handlar det inte bara om
att lära sig digitala verktyg, utan även
om vad tillgången till kommunikation
betyder för att utvecklas, och kunna
vara delaktig i samhället, säger Per
Lodenius. Det och mycket annat hoppas
jag vi kommer att diskutera på seminariet: ”Sluta med dåliga ursäkter – Alla
har rätt till nätet”.

Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

Per Lodenius påpekar att det är en komplex
fråga på många sätt, men som trots det borde
vara enkel att hitta lösningar på.
– Digitala verktyg måste förenklas och
kunna individanpassas. Det gäller att utveckla
enkla program som är användarvänliga. Problemet är att digitala verktyg, som exempelvis mobiler rymmer för mycket olika saker.
Här måste man kunna skala ner och förenkla
användningen. Även om det inte är rent företagsekonomiskt lönsamt att utveckla den
typen av verktyg, så måste det tillgänglighetsmässigt finnas att tillgå. Då får andra instanser
gå in och stötta ekonomiskt, så det blir möjligt.

Mer kunskap behövs
Hindren för digital delaktighet, menar Per
Lodenius finns på flera plan.
– Negativa attityder och fördomar kan vara
proppar på vägen, men även otillräckliga kunskaper hos nyckelpersoner. Exempelvis inom
LSS-verksamheter, säger han och fortsätter:
– Kunskaperna om digitala verktyg måste
öka bland LSS-personal, men också inom särskolorna. Och förståelsen för behovet av digital kommunikation för den här gruppen. Det
senare är minst lika viktigt. Här behövs insatser
från alla nivåer; både lokalt och nationellt.
Per Lodenius pekar också på att man även
måste lyfta frågan om tillgång till internet,
exempelvis på gruppbostäder och dagliga verksamheter.
– Har man inget internet så hjälper det ju
inte om man behärskar de digitala verktygen.
Det är också en nyckelfråga. Det är politikens sak
att lösa, så det blir lika var man än bor i landet
för den här gruppen. Det måste var möjligt för
alla att vara aktiva på nätet, oavsett var man bor.
– Det här seminariet om digital delaktighet
och tillgänglighet, och hur vi ska minska det
digitala utanförskapet, känns väldigt angeläget. Det är ytterligare ett bra sätt att sprida
viktig information kring frågan. Vi politiker
måste få mer kunskap. Kontakta oss och ge oss
mer information. Använd lobbying så mycket
det bara går, det är politikens livsluft, understryker Per Lodenius.

Mersmak...

Ett stort tack till er alla
som kom och booztade vår
monter med energi och
massor av glädje,
på Leva & Fungera mässan
i Göteborg 5-6 april.
”Hoppas du fann något
som du vill att vi hjälper
dig med”

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

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

Per Lodenius, Riksdagsledamot.
Bor: Norrtälje.
Familj: Fru och två vuxna barn.
Brinner för: Tillgänglighet –
oberoende av vilken funktionsförutsättningar du har, oberoende av var
i landet du bor, oberoende av vilken
bakgrund du har.

ANNONS
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”FUB gör ett väldigt bra arbete”
Lars Ohly, nytillträdd ordförande för Funktionsrätt Sverige

Hedrande och spännande. Så kommenterade Lars Ohly, nytillträdd ordförande för Funktionsrätt
Sverige, sitt nya uppdrag. Han efterträder HSO, Handikappförbundens tidigare ordförande Stig
Nyman. När Unik når Lars Ohly har det bara gått några dagar efter att han valts till ordförande
för Funktionsrätt Sverige. Valet skedde i samband med att förbundet bytte namn från
Handikappförbundet till Funktionsrätt Sverige i mitten av maj.

L

ars Ohly, som har en lång
politisk karriär bakom sig,
som partiledare för Vänsterpartiet mellan åren 2004 till
2012, ser nu fram mot ett nytt
tungt uppdrag.

Brinner för rättighetsfrågor
– Mitt samhällspolitiska engagemang började väldigt tidigt i mitt
liv, och jag har jobbat med rättighetsfrågor stora delar av mitt yrkesliv, så det här uppdraget känns
helt i linje med det jag brinner
för, säger Lars Ohly.
Han berättar att han redan Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige
som facklig företrädare inom järnväaktighetsfrågor och rätten att leva ett
gen drev frågor som rörde personer
liv med självbestämmande.
med funktionsnedsättning.
– Jag anser att det ska finnas få sär– Tillgänglighetsfrågor var en viklösningar. Istället ska vi ha ett så unitig del i mitt fackliga engagemang när
versellt utformat samhälle som möjjag jobbade som tågmästare på SJ. Även
ligt, ett samhälle som är inkluderande,
idag, 2017, är tillgänglighet en oerhört
säger han och berättar att han sedan
viktig fråga. Vi har kommit en bra bit
tidigare är med i två av Funktionsrätts
på väg, men mycket återstår. Det handmedlemsföreningar: FUB och RSMH.
lar om allas rätt till delaktighet och
– Jag har alltid ansett att FUB är en
lika värde, betonar han.
stark organisation som gör ett bra och
I sin nya roll anser Lars Ohly att LSSviktigt jobb. Jag har vänner som har
frågor, och specifikt personlig assistans,
barn med utvecklingsstörning och har
är de största utmaningarna.
följt organisationens arbete via dem.
– Vi kommer att fortsätta driva de
Mitt medlemskap där bottnar i perhär frågorna med oförminskad kraft så
sonliga erfarenheter och är ett sätt
länge det behövs. Tyvärr ser vi med oro
att stötta FUBs arbete. Medlemskapet
på utvecklingen, inte minst den LSSi RSMH handlar framförallt om ett
utredning som pågår, där det är tydintressepolitiskt engagemang, säger
ligt att målet är att spara pengar. Vårt
Lars Ohly och fortsätter:
arbete syftar istället till att förbättra
– Psykisk ohälsa går ofta hand i hand
och stärka LSS-lagen och rätten till permed utanförskap, marginalisering och
sonlig assistans.
fattigdom. Många med funktionsnedsättning mår allt för ofta psykiskt dåligt
FUB gör ett viktigt arbete
på grund av dessa faktorer. Därför måste
Andra frågor som ligger Lars Ohly
vi bland annat jobba hårt för att fler ska
varmt om hjärtat är psykisk ohälsa, delfå tillträde till arbetsmarknaden, få lön
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och kunna försörja sig på ett anständigt sätt. Alla måste få en möjlighet
att arbeta 100 procent av sin förmåga.

Rätten till försörjning
Därför tänker Lars Ohly även driva
frågor om jobb och försörjning på
ett tydligt sätt. Han hoppas på fler
jobbskapande satsningar för personer med funktionsnedsättning. Ett
sätt menar han är att se över dagens
lönebidragssystem.
– Systemet behöver utformas så
att fler omfattas av möjlighet att
erhålla lönebidrag, men även så att
det stimulerar arbetsgivare till att
vilja anställa fler personer med funktionsnedsättning. Här finns mycket
kvar att göra, konstaterar han.
När det gäller propositionen om
funktionshinderpolitiken, som regeringen nyligen lade fram, konstaterar
han att den rymmer många fina ord och
ambitioner, men alltför lite konkret.
– Det finns ett uttryck: ”Välviljans
tyranni”, som jag tycker är användbart
i det sammanhanget. Alla är ”för” i
ord, men när det kommer till konkreta
åtgärder finns mycket mer att önska sig.
Du tillträder samtidigt som Handikappförbunden, HSO, byter namn till
Funktionsrätt Sverige, hur ser du på det
och namnbytet?
– Det känns extra roligt att kliva in
just nu. Namnet Funkionsrätt Sverige
innefattar en ytterligare dimension.
Det är en tydlig signal om att bredda
fokus till att omfatta mänskliga rättigheter och ett samhälleligt perspektiv.
Alla ska ha rätten att vara delaktiga i
samhället på lika villkor.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

Funktionsrätt Sverige
– Handikappförbundens nya namn
I maj bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. Till ny ordförande valdes
Lars Ohly. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.

S

edan 1942 har vi bidragit till
viktiga
samhällsförändringar.
Personer med funktionsnedsättning har fått starkare rättigheter inom
alla samhällsområden. När vi nu byter
namn till Funktionsrätt Sverige är det
för att stärka vår koppling till mänskliga rättigheter. Grunden för vårt
arbete är Förenta Nationernas, FN:s,
konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.
Med begreppet funktionsrätt tar vi
ett steg framåt, i vårt eget sätt att tänka
och i det allmänna samtalet. Med starkare betoning på alla människors rätt
till ett fungerande samhälle.
Funktionsrätten – rätten att fungera
i samhällslivets alla delar på lika villkor

– handlar om att alla människor fullt
ut ska kunna ta del av sina mänskliga
rättigheter.
På vårt 75-års jubileum den 19 maj
talar bland andra Daniela Bas, FNs företrädare för funktionsrättsfrågor. Vi vet
att hon kommer att både hylla och kritisera Sverige för hur vi efterlever Funktionsrättskonventionen.

Vi hoppas att vår regering lyssnar!
Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund, med sammanlagt 400 000 medlemmar fortsätter nu kampen för ett
samhälle för alla.

Funktionsrätt Sverige
www.funktionsratt.se

ANNO NS

08-580 813 40

www.misa.se

info@misa.se

VI ERBJUDER arbetsinriktad

daglig verksamhet enligt LSS.

Mona
Jag trivs
på min
arbetsplats!

Höstens LSS-dagar
Norrlänningar: ta chansen att vara med och påverka vid LSS-dagarna i Umeå och Östersund. Reservera dagarna
i almanackan redan nu! Det går även bra att anmäla sig till LSS-dagarna i Umeå och Östersund redan nu.

Umeå: 2 september
Östersund: 7 oktober
Under tre tillfällen i höst kommer FUB anordna LSS-dagar.
Först ut är Umeå och Östersund och Malmö den 25 november.
Anmälan: Se FUB:s webbplats:www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
och klicka på ”Anmäl dig här”. Under länken bilagor hittar du inbjudan och program.
LSS-dagarna är gratis för medlemmar i FUB och Klippan. Lunch och för- och eftermiddagskaffe ingår. FUB betalar däremot inte resor och
ev. hotellövernattning. Det är viktigt att du föranmäler dig så att vi kan beställa mat och fika som räcker till alla.
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Vi är en arbetsgivares dröm
– det borde fler upptäcka!
Fler arbetsgivare borde ge personer med funktionsnedsättning chansen att visa
att de klarar ett jobb. Jag fick den möjligheten och det är jag oerhört tacksam för,
säger Anderas Brunnström. Sedan fyra år arbetar han som ”alltiallo” på ett stort
mediabolag, i Stockholm. I år gav Andreas Brunnström ut en bok om sitt liv med
dolda funktionsnedsättningar: ” Två världar möts – att leva med Aspergers syndrom”.

D

et är eftermiddag och Andreas
Brunnström ska snart sluta för
dagen. Han ställer vant in kopparna i diskmaskinen och torkar av borden, ser till att serveringsvagnarna står
på plats. Att det är ordning och reda.
För är det något som utmärker Andreas
är det att han gillar struktur.
– Med mitt handikapp behöver
jag väldigt tydliga och fasta regler
att hålla mig till. På mitt jobb här på
mediabolaget Spoon, har både jag och
min arbetsgivare varit nästan övertydliga med vilka behov vi har. Direkt när
jag kom på praktik till Spoon fick jag
möjlighet att informera om vad det
innebär för mig att ha funktionsned-
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sättningarna Aspergers syndrom, högfungerande autism (HFA) och dyslexi,
alla dolda handikapp. Arbetsgivaren i
sin tur var lika tydlig med vilka arbetsuppgifter de ville ha hjälp med och
vad de förväntade sig av mig, berättar
Andreas.

Vill öka förståelse och tolerans
Han är sedan tidigare van att berätta
om sin funktionsnedsättning, och får
frågan lite då och då om att komma och
föreläsa. Något han med glädje gör. För
är det något Andreas brinner för att öka
förståelse och tolerans för dolda funktionsnedsättningar. Med boken: ”Två
världar möts – att leva med Aspergers

syndrom”, hoppas Andreas nå ut till en
bredare grupp.
– Jag har skrivit boken tillsammans
med journalisten Anna-Maria Stawreberg. Syftet med den är både att öka
kunskaperna om de funktionsnedsättningar jag har, och också visa att det
finns hopp. Exempelvis att man inte ska
ge upp när det gäller att få ett jobb. Det
är kanske det viktigaste. Ett jobb gör
att man får ett vanligt liv, med rutiner
och en lön, samt kommer in i ett sammanhang. En mening i livet helt enkelt,
säger Andreas, som nu arbetat fyra år
på förtaget Spoon.
Och det går nästan inte en dag utan
att han tänker på hur han ”växt” av

FUB ALMEDALEN
j obbet. Att han får träna på sin sociala
förmåga hela tiden och hur självkänslan ökar steg för steg.
– Jag har fått träna den sociala delen
väldigt mycket. Genom att jag hela
tiden fått så mycket bra feedback, och
från första dagen känt att jag verkligen
är en i gänget här på Spoon, har min
självkänsla fått en rejäl puff, förklarar
Andreas.
Företaget Spoon har drygt 100
anställda, och det är många möten
och mycket folk som kommer och går.
Andreas sköter köket, och ser till att det
alltid finns fika och att det ser snyggt
ut i alla mötesrum, även kopiatorn är
hans område.
– Jag har tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Varje dag vet jag vad jag ska
göra och i vilken ordning. Det underlättar för mig. Men en viktig egenskap,
som jag fått träna på här är att också
vara flexibel och att kunna prioritera.
Förr blev jag helt upp och ned om det
uppstod oväntade situationer eller
någon vill något av mig oförberett. Nu
kan jag hantera det mycket bättre. Det
känns jättebra, säger Andreas och visar
stolt runt på sin fina arbetsplats.

har jag lärt mig saker om mig själv,
som gjort att jag har lättare att fungera
i sociala situationer, berättar Andreas
Brunnström och fortsätter:
– Framförallt har jag ökat min förståelse för varför jag reagerar på omgivningen som jag gör. Exempelvis ältar
jag saker för mycket, pratar för mycket
om man inte sätter gränser för mig, och
har ett extremt kontrollbehov. För mig
har det varit väldigt knepigt med kompisar. Jag har aldrig riktigt haft en nära
vän. Jag vet inte riktigt hur man gör,
eller vad man gör tillsammans med en
kompis.
Men genom nätet och ett forum för
personer med asperger har Andreas,
rätt nyligen, träffat en person som han
nu tror han kan kalla en vän.
– Vi pratar med varandra över nätet
och har till och med varit och fikat.
Det känns väldigt kul, konstaterar han,
och berättar även om vad den satellit

lägenhet han har, som är kopplat till ett
gruppboende, betyder såväl socialt som
trygghetsmässigt.

Boendet ett stort stöd
Där har Andreas Brunnström bott i
många år. Han har daglig kontakt med
personalen, som alltid vet var han är
och när han kommer hem. När han har
lust äter han också tillsammans med de
övriga personerna på boendet.
– Mitt boende är ett stort stöd. Där
kan jag välja om jag vill umgås med
folk, eller vara ensam, vilket jag oftast
väljer. Eftersom jag är en ältande person kan jag ligga vaken och tänka på
saker. Det kan växa och få galet stora
proportioner. Då ringer jag personalen och pratar. De finns alltid där för
mig. Min relation till min mamma vill
jag inte ska präglas av mina problem
längre. Hon har haft nog av det, säger
Andreas bestämt.

Min livboj – min mamma och en
kurator
Men att leva med dolda funktionsnedsättningar har varit tufft och kan fortfarande vara en daglig kamp på olika
sätt. Andreas har länge velat skriva en
bok om sitt liv och i våras blev drömmen verklighet.
– Mina erfarenheter kan hjälpa
andra. Det är därför jag ville skriva
boken. Jag vet exempelvis hur viktigt
det var för mig och min familj när jag
äntligen fick min diagnos. Under hela
min uppväxt har jag känt mig annorlunda och haft det tufft med mobbning
och utanförskap. Skolan var utan tvekan stundtals ett rent helvete, konstaterar Andreas Brunnström.
Efter diagnosen fick Andreas en
annan skolgång, med en mindre klass
och olika former av stöd. Men det bästa
stödet, förutom familjen, har han fått
från en kurator vid Södersjukhusets
Aspergercenter. Det beskriver han som
livsavgörande.
– Lillemor Fransson, som hon heter,
har hjälpt mig att förstå min livssituation. Hon har varit min livboj. Utan
henne, och min mamma, hade livet
varit otroligt svårt. Tack vare Lillemor

Andreas Brunnström tycker fler arbetsgivare borde ge personer med funktionsnedsättning
chansen att prova ett jobb.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Och även om familjen fortfarande
är Andreas största stöd i livet, så vill
han leva ett eget självständigt vuxenliv.
Han har en kontaktperson som han gör
saker med då och då, men det viktigaste
är ändå jobbet.
– Att få lön för arbetet är viktigt. Jag
har haft ett lönebidrag i många år. Det är
förutsättningen för att min arbetsgivare
ska kunna ha mig anställd. Fler borde få
möjlighet till lönebidrag, anser han.
Tidigare jobbade Andreas några år på
ett säkerhetsföretag, ett jobb som han
fick via sin pappa. Företaget lade ner
och då blev Andreas arbetslös. En tid
som han beskriver som väldigt jobbig.
– Det året kan jag beskriva med ett
ena ord – kaos. Min räddning var min
hund och kontakten med Lillemor. En
slump gjorde att han idag har det jobb
han har. Ett reportage i en hundtidning
om honom och älskade följeslagaren
labradoren Ludde, öppnade kontakten till företaget Spoon, via en av deras
egna journalister.

Andreas är noga med att poängtera
att han inte i första hand fick jobbet via
Arbetsförmedlingen. Men att förmedlingen i samarbete med Misa, som är en
kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, hjälpte till med lönebidraget.

Arbetsförmedlingen har ett
stort ansvar
– Arbetsförmedlingen har för dåliga
kunskaper om vad det innebär att leva
med dolda handikapp. De borde även
bli bättre på att länka ihop sökande
med olika jobb. De har ett stort ansvar
för att förmedla till arbetsgivare att de
inte ska vara så rädda att låta personer
med handikapp få komma och provjobba. Jag tror väldigt många fler företag skulle upptäcka att vi med olika
funktionsnedsättningar också har förmågor som kan vara till stora fördelar på en arbetsplats, säger Andreas
Brunnström och konstaterar lite kaxigt (en egenskap som är lite ny hos honom):

–Jobbet är jätteviktigt för mig. I år kom Andreas
ut med en bok om hur det är att leva med dolda
funktionsnedsättningar.

– Jag älskar ordning, punktlighet
och vill till hundra procent att saker
som jag gör ska bli rätt. Det måste ju
ändå vara lite av en arbetsgivares dröm!
Läs mer: ”Två världar möts – att leva
med Aspergers syndrom”, Författare:
Andreas Brunnström och Anna-Maria
Stewreberg www.gothiafortbildning.se
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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På grund av att vi haft problem med anmälningsformuläret
förlänger vi det lägre priset t o m den 10 augusti 2017.
Intradagar 25–26/9
Plats: Clarion Hotel och
konferenscenter,
Stockholm (Skanstull).
Kom och lyssna på Soran Ismail, Egon Rommedahl,
Ida Kåhlin och LSS-utredningens huvudsekreterare
Anders Viklund!

intradagar

NYA
KONFERENSLOKALER
MED MÖJLIGHET TILL
ÖVERNATTNING!

25–26 september 2017

Föreläsare:
Niklas Altermark, Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson, Tuva
Lund, Cecilia Olsson, Peter Hedström Durhan, Ida Kåhlin, Soran
Ismail, Egon Rommedahl, Hans Goine, Malin Broberg, Thom Axelsson, Kung Saga, Anders Viklund. Medverkar gör också: Hans
Hallerfors, Conny Bergqvist och Thomas Jansson.

Moderator på Intradagarna: Elisabeth Langran.
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Anmälan: Kan göras
till FUB.

Årets Intradagar tar upp en rad ämnen:
• Självbestämmande och maktutövning
i gruppbostäder.
• Kommunal planering för LSS.
• Bra bemötande.
• Aktivitetsersättningens utveckling.
• Vad behöver föräldrarna?
• Bra stöd till äldre med utvecklingsstörning.
• Intelligensmätningarnas historia.
• Hur långt har LSS-utredningen kommit?
och mycket mer...
Kung Saga, en
extraordinär,
glittrig och
arg gymnasie
särskola
framträder!

E-post:
intradagarna@fub.se
Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2017
Adress:
FUB
Box 1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41
Pris: 2 dagar inkl lunch och
kaffe: 3 900 kr (vid anmälan sensast 31/5).
Läs mer i foldern som kan
laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se

Förmånliga försäkringar
- för dig som medlem

Upp ti
ll

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

20%
rabatt

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

010-490 09 91

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

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag Ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200
Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles Sverige AB org.nr. 556807-9056.
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personlig assistans :

”Jobbet som personlig assisten
mig mer ödmjuk och emp

– Jag har lärt mig mycket i det här jobbet och fått andra perspektiv i livet. Min viktigaste uppgift är att va
Att få följa Pias utveckling känns meningsfullt varje dag, säger Ann-Britt Olausson, som varit pers

N

är Ann-Britt Olausson började
arbeta hos Pia hade hon överhuvudtaget inte tänkt jobba
med personer som hade så omfattande
funktionsnedsättningar som Pia, som
saknar tal och behöver hjälp 24 timmar
om dygnet.
– Pia och jag klickade direkt. Nu har
jag arbetat här i 22 år. Med åren har jag
utvecklat lyhördhet, tålamod och en
förmåga till större närvaro. Något som
är en stor tillgång i livet.
– Det finns många fördelar med att
jag haft möjlighet att lära känna Pia
så väl. Numera kan jag tolka varje liten
signal från Pia. Tack vare det får hon
tveklöst sina behov väl tillgodosedda.
Vi är dessutom flera assistenter som
jobbat länge hos Pia och trivs bra. Det
här jobbet är verkligen meningsfullt
och utvecklande, poängterar Ann-Britt
Olausson.

Pias armar och ben
Det räcker inte att läsa en bok om hur
man ska vara som personlig assistent,
och arbeta efter en punktlista. Det
handlar om att bygga en tät relation
där man utvecklar en extrem lyhördhet
för brukaren ifråga, menar Ann-Britt
som pekar på att arbetet som personlig
assistent innefattar många olika roller;
till arbetsgivaren, till Pias föräldrar, till
kollegor och till brukaren.
– Självfallet spelar arbetsgivarens
förhållningssätt in på trivseln, så är det
ju på alla jobb. Samtidigt är samspelt
med de andra assistenterna väldigt
avgörande, både för min trivsel, men
framförallt för Pias. Fokus måste ju hela
tiden ligga på Pia, och inte på assistenternas arbetsrelationer. Tack vare att
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Pia Johansson på en av sina semestrar utomlands. Hon älskar värme och att bada. Tack vare att hon
kan ta med sina personliga assistenter är resorna möjliga. Här njuter Pia av badet tillsammans med
assistenten Ann-Britt Olausson.

nt har gjort
patisk”

ara lyhörd för Pias behov i stunden.
sonlig assistent till Pia i 22 år.
Ann-Britt Olausson berättar att hon pratar med Pia om allt. – Jag är mån om att ha ögonkontakt med
Pia, då hon saknar språk och inte kan svara själv. Men jag kan tolka mycket genom ögonkontakten.

vi har kontinuerliga samtal med Pias
mamma Elaine Johansson, där allt är
väldigt tydliggjort med scheman och
långsiktig planering för Pia, så fungerar det väldigt bra.
En av de saker som Ann-Britt Olausson lyfter fram som en lärdom i jobbet
är att tvingas släppa all prestige.
– Här finns inget av den prestige
som råder på många arbetsplatser. Man
måste inte visa sig duktig i den bemärkelsen, snarare handlar det om att vara
extremt lyhörd för Pias behov. Det kan
man bara vara genom att själv vara väldigt mycket ”här och nu”, säger AnnBritt och fortsätter:
– Min uppgift är att vara Pias armar
och ben. Hon behöver hjälp med precis
allt. Som assistenter ska vi bidra till att
hon får ett bra socialt liv, men också en
god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt,
vilket innefattar bra kost och meningsfulla aktiviteter.
Tack vare att Ann-Britt jobbat så
länge hos Pia har hon kunnat följa
henne från ung vuxen till en äldre fullt
utvecklad kvinna.

Rymmer även 47 års livs
erfarenhet
– Även om Pia har en funktionsnedsättning, som gör att hon rent intellektuellt är som en två-åring, så får vi aldrig
glömma att hon är en kvinna med 47
års livserfarenhet. Det är också en viktig balansgång i jobbet och kräver en
fingertoppskänsla. Just det går förlorat vid många byten av assistenter, som
tycks bli mer och mer vanligt idag.
– Även om jag jobbat länge hos Pia,
så tycker jag fortfarande att jag växer

med jobbet lite för varje dag. Jag måste
alltid ge akt på mig själv, att jag inte
trampar fel, utan alltid bemöter Pia
med respekt. Att jag inte stressar, utan
är följsam och går i hennes tempo,
säger Ann-Britt.

Pratar om allt
Hon berättar att hon alltid pratar med
Pia om allt. Även om Pia själv saknar
språk och inte kan svara, så försöker
Ann-Britt ha ögonkontakt och hela tiden prata om olika saker.
– Jag pratar om hur vi vattnar blommor, lagar mat, vilken musik vi ska
spela med mera. Det pågår en kommunikation hela tiden och jag ser i Pias
ögon hur hon reagerar. Därför är jag
mån om ögonkontakten.
Väldigt mycket handlar om att ha
tålamod, att vänta in och att prova sig
fram.
– Det märks direkt på Pia om något
är fel eller om hon inte tycker om vissa
saker. Då handlar det om att börja om,
leta i minnet och göra om. Min viktigaste uppgift är att vara lyhörd för Pias
behov i stunden.
Och Ann-Britt Olausson är övertygad
om att jobbet som personlig assistent
gjort henne mer ödmjuk och empatisk.
– Tillsammans med Pia lever jag i ett
lugnare tempo. Jag hinner känna efter,
släpper all prestige och utvecklar en
lyhördhet för andra människors behov.
De kunskaperna och erfarenheterna är
jag väldigt tacksam för.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT
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personlig assistans :

Kontinuiteten är ovärderlig
– Tryggheten som följer av att Pias personliga assistenter
arbetat länge med henne är ovärderlig. Det har gett Pia en
extra möjlighet att få sina behov väl tillgodosedda, och oss
föräldrar tid till att vara föräldrar och tid till våra egna liv,
konstaterar Elaine Johansson, mamma till Pia, och ordförande
i FUB Västra Götaland.

Pia och Elaine Johansson.

P

ia är 47 år och bor i en egen lägenhet, som är ett del av ett kooperativ, med tre lägenheter och
gemensamma umgängesytor. Kooperativet bildades på 90-talet av några föräldrar, däribland Elaine Johansson, vars
barn hade någon funktionsnedsättning
och var i behov av ett eget boende.
– Vi har alltid varit noga med att
ha en tydlig arbetsgivarroll gentemot
våra assistenter. Jag försöker alltid att
tänka på att inte blanda ihop min roll
som mamma och arbetsgivare. Exempelvis skulle jag aldrig drömma om att
bli väninna med någon av mina assistenter. Det är ohållbart i längden. När vi
umgås med Pia gör vi det som föräldrar,
skulle det behövas har vi med assistenterna, säger Elaine Johansson.

Måste visa tillit
I egenskap av arbetsgivare har hon satt
upp några viktiga förhållningsregler,
för att underlätta arbete för Pias personliga assistenter:
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– Jag är alltid tydlig med vilka förväntningar vi har på assistenterna. Vi
springer inte i Pias lägenhet och kontrollerar hur de jobbar. Man måste låta
dem jobba i lugn och ro, och ha tillit
till att de klarar sitt jobb. De vet var jag
finns, om de skulle behöva få tag i mig.
Elaine Johansson poängterar att de
faktiskt valt assistenterna noga, utifrån
kompetens och personlighet.
– De är handplockade för sina jobb
och då måste man visa att man har
förtroende för dem och deras sätt att
arbeta. Att arbeta som personlig assistent är ett självständigt jobb, man
måste vara lyhörd för den personen
man ska jobba med, och kunna fatta
egna beslut.
Hon pekar också på hur viktigt det
är med regelbundna assistentmöten,
som innefattar dels hur assistenterna
upplever sin arbetssituation, dels behoven kring Pia.
Återkopplingarna innefattar fasta
punkter som stäms av, exempelvis:
• Hur har tiden sedan senast varit.
• Hur fungerar schemat.
• Hur lägger vi upp schemat tillsammans.
• Hur vill ni ha semester osv.
• Fungerar ansvarsområdena, är det
något som behöver ändras?
– Alla assistenter har fasta ansvarsområden för att det ska fungera maximalt
för Pia. Det kan till exempel handla om
vem som köper kläder, handlar, följer med till läkaren med mera. Där är
också återkopplar till mig viktiga.

Pia njuter av att få vara på solsemester. Tack vare
sina assistenter kan hon göra resor utomlands.

Delaktiga i besluten
Nu var det länge sedan Elaine behövde
anställa någon ny assistent till Pia. Men
vid nyanställningar har hon alltid låtit
de andra assistenterna vara delaktiga i
besluten och kunnat påverka vem som
ska få jobbet.
– Jag använder mig alltid av de assistenter som jobbar med Pia. Tack vare
att de jobbat så länge har de en djup
vardagskunskap om henne och vet hennes behov och de kan också visa en positiv bild av yrket för nya blivande assistenter, berättar hon och fortsätter:
– Struktur tror jag är a och o, betonar Elaine Johansson och konstaterar
att hon aldrig skulle kunnat lägga så
mycket energi inom FUB och HSO Västra Götaland, som hon nu kunnat.
– Kontinuiteten med våra assistenter
bidrar till att vi kan leva ett så normalt
liv det bara går, när man har vuxna
barn med funktionsnedsättning. Utan
det hade mitt fokus helt och hållet
behövts för att Pia skulle ha en bra vardag, nu kan vi istället lägga den energin på våra jobb och framförallt att få
vara föräldrar till Pia på samma villkor
som andra.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT
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Sluta tala om människor med
funktionsnedsättning som fuskare
Vad politikerna borde diskutera är inte assistansfusket, vars omfattning ingen känner, utan hur
lagen ska återställas och ge människor med funktionsnedsättning inte bara ett uthärdligt utan
ett gott liv. Den uppmaningen riktar Thomas Jansson, ordförande för FUB, till Sveriges politiker.

H

ur kan en svensk myndighet, Försäkringskassan, komma undan
all kritik trots att den har ansvar
för alla beslut som fattas i ärenden om
personlig assistans? Saken blir inte
bättre av att myndigheten agerar på
klara order från ansvarig minister. Det
är skrämmande att samhällsdebatten
blivit vinklad genom att personer med
funktionsnedsättningar framställs som
fuskare, ännu värre att beskyllningarna
görs på helt felaktiga grunder.
Få saker får sådant genomslag i
samhällsdebatten och fastnar i människors medvetande som sifferuppgifter byggda på experters beräkningar.
Det går snabbt att förvandla uppskattningar i runda tal till sanningar, och
ta dem som utgångspunkt för politiska förslag och beslut. Just detta har
inträffat i frågan om stöd till människor med funktionsnedsättningar, ett
område där Sverige varit ett föregångsland med den banbrytande och världsunika Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS).
Det övergripande målet att personer
med funktionsnedsättning ska ha rätt
till ett liv som andra med full delaktighet i samhället har successivt bleknat
bort. I stället har barn, ungdomar och
vuxna i behov av insatser från samhället utpekats som fuskare, som överutnyttjar generösa bidragsregler och systematiskt vilseleder myndigheterna.
Det är dags att sluta tala om människor med funktionsnedsättningar
som fuskare. Varje politiker och offentlig tjänsteman som under de senaste
åren med falsk exakthet använt sig
av uppgifter på decimalen och miljonen när om hur mycket av assistansersättningen som betalats ut på felaktiga grunder har anledning att be om
ursäkt. Ja, det förekommer fusk med
assistansersättning, precis som det fuskas med andra socialförsäkringar som
sjukförsäkringen och vab-ersättningen.

Ja, det finns assistansbolag som är oseriösa och ser möjligheter att sko sig.
Ingen förnekar behovet av mer genomtänkta regler och striktare kontroll på
assistansområdet.
De beräkningar som ligger till grund
för tvärsäkra uttalanden om fusk och
överutnyttjade har gjorts med en metod
som saknar värde på samhällsvetenskapens område. Den så kallade expertmetoden, EEM (Expert Elicitation Method),
är användbar när det handlar om naturvetenskap, exempelvis om att med
utgångspunkt i säkra observationer av
berggrundens hållfasthet beräkna riskerna vid slutförvaring av radioaktivt
avfall. Hur svenska myndigheter kunde
få för sig att samma metod utan problem skulle kunna tillämpas för att
uppskatta omfattningen av fusk på assistansersättningens område är en gåta.
Två statsvetare i Lund, Niklas Altermark och Hampus Nilsson, har undersökt hur forskare världen över ser på
EEM. Ingenstans har de hittat bevis för
att metoden kan utnyttjas för bedömningar av sådant som har med mänskligt beteende att göra. Dessutom kan
de visa att seriösa användare av EEM
på naturvetenskapens område är noga
med att påpeka att den inte ger exakta
svar, utan i bästa fall runda uppskattningar som måste omgärdas med rejäla
säkerhetsmarginaler. Som kontrast har
beräkningarna om assistansfusket, som
alltså över huvud taget inte borde ha
gjorts med hjälp av EEM, torgförts som
fakta och tagits som utgångspunkt för
beslut som försvårat tillvaron för mängder av männivskor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Den överdrivna fokuseringen på assistansersättningen i allmänhet och
fusket i synnerhet har gjort att de stora
problemen med hur LSS tolkas av såväl
kommuner som domstolar kommit i
skymundan.

Bland medlemmarna i FUB, För
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, finns åtskilliga som är beroende av personlig assistans för att klara
det dagliga livet. Men ännu flera drabbas av neddragningarna inom de övriga
områden som LSS täcker. Våra medlemmar behöver väl fungerande grupp
bostäder där den finstämda balansen
mellan gemenskap och liv på egna villkor upprätthålls. De behöver ledsagning och kontaktpersoner för att få
en fritid värd namnet och seriöst arbetande dagliga verksamheter som tar
till vara vars och ens förmågor. För att
nämna några exempel.
Vad FUB liksom övriga organisationer inom funktionshindersområdet,
vänder sig emot är den ensidiga fokuseringen på besparingar såväl i den
politiska debatten som i den LSS-utredning som efter lång väntan tillsattes
för snart ett år sedan. Och inte minst
att förekomsten av fusk används som
motiv för att försvåra för våra medlemmar och deras familjer att leva något
som liknar ”ett liv som andra” med
åtminstone en viss ”delaktighet i samhället”.
Nedrustningen av LSS har gått
snabbt över hela linjen. Vad politikerna borde diskutera är inte assistansfusket, vars omfattning ingen känner,
utan hur lagen ska återställas och ge
människor med funktionsnedsättning
inte bara ett uthärdligt utan ett gott
liv. Det har vi råd med i Sverige. Och i
den diskussionen vill FUB ta aktiv del.
Om Sverige ska tas på allvar av världssamfundet måste vi börja efterleva FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter.
Ja, de gäller även i Sverige - och för alla
medborgare.
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR
RIKSFÖRBUNDET FUB, FÖR BARN, UNGA OCH
VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING
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FÖRBUNDSSTÄMMAN

LSS-frågor i fokus
på årets Förbundsstämma
Den 19–21 maj var årets förbundsstämma med Forum FUB.
Forum FUB hade två teman: ”Hälsa och LSS”.
Förbundsordförande Thomas Jansson hälsade alla de cirka 120 deltagarna
välkomna och berättade att årets stämma skulle ha tonvikt på LSS-frågor,
och den pågående LSS–utredningen.

Judith Timoney.

Samtal mellan Gert Iwarsson, Thomas
Jansson och Maria Sundström.

F

runden

Malin Nystrand, Maria Alm och i bakg
Lennart Björk

Deltagare i Goa Gänget från Lysekil.

örsta
föreläsare
var
Malin
Nystrand, LSS-läkare, som berättade om hur man ska arbeta för att
personer med utvecklingsstörning ska
få bra bemötande och vård med hög
kvalitet. Läs mer om Malin Nystrand
i Uniks temanummer: Unik Special
Hälsa och Sjukvård nr 1 2015.
Susanne Bäckström från DART talade
om hur man på bästa sätt kan förbereda personer med utvecklingsstörning
inför ett läkarbesök. Hon visade även
olika stöd som finns att tillgå på DART,
bland annat KomHIT, som är ett kommunikationsstöd i vårdsituationer.
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Läs mer www.dart.se
På plats fanns också Goa Gänget från
Lysekil, som satte fart på deltagarna
med ett motions- och dansprogram.
På lördag kväll visades filmen ”The
Ambassadors” om Come Togethers resa
när de svenska ambassadörerna Joanna,
Viktor, Victoria och Axel mötte ungdomar med funktionsnedsättningar i Tanzania.

Tema LSS:
FUBs ombudsman Eva Borgström berättade om FUBs LSS-arbetsgrupp, som
bland anordnar fem LSS-dagar under

Anne Leffler.

Gruppsamtal om

LSS-frågor.

året runt om i landet. Syftet är att få underlag till påverkansarbetet gentemot
den pågående LSS-utredningen. LSSarbetsgruppen ger också underlag till
Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp och
expert i LSS-utredningen, Pelle Kölhed.  
Thomas Jansson berättade i sin tur
om referensgruppens möten med LSSutredningen och uppmanade alla att
delta:
– Mejla era historier och erfaren
heter till LSS@fub.se så att vi kan ta
med det både i FUB:s LSS-arbetsgrupp
och så att jag kan ta det med på referensgruppens möten, uppmanade han.

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Den nya styrelsen. Från vänster på bilden: Jan-Åke Wendel, Gert Iwarsson, Pentti Lamberg, Monika Gebart, Stefan Römer,
Therese Nilsson, Anna Hildingsson, Elisabeth Sandlund, Monica Stjernsten, Annelie Sylvén Troedsson, Thomas Jansson.
Saknas på bilden: Lillemor Holgersson.

Kanslichef Maria Sundström berättade om riksförbundets ekonomi och
organisation.
Riks-Klippans ordförande Anna Hildingsson rapporterade från Riks-Klippans
arbete det senaste året. Även där har LSSfrågorna varit i fokus. Styrelsen har även
planerat Klippans namnbyte till Inre
Ringen Sverige.
Förbundsstyrelsen fick två nya ledamöter Monica Gebart från Vilhelmina och
Therese Nilsson, från Mellanskåne.

Elaine Johansson fick Hederspriset
Hederspriset gick i år till Elaine Johansson, ordförande för FUB Västra Götaland,
tidigare förbundsordförande och aktiv i
FUB sedan många år .
Förutom en FUB-nål av guld får hederspristagaren också 10 000 kronor till något
viktigt ändamål. Elaine Johansson blev
glad och väldigt överraskad. Pengarna
tänker hon använda till något som gagnar
personer med flerfunktionsnedsättning.
Läs mer på www.fub.se om förbundsstämman 2017 och några viktiga beslut
som fattades där. Ett beslut var att förbundsstämman ska hållas vartannat år
från och med 2018.
FOTO: MARIA SUNDSTRÖM OCH VICTORIA SJÖSTRÖM

Kerstin Tegnér och Ida Wahman.
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UTTALANDE FRÅN FÖRBUNDSSTÄMMAN

Låt anhöriga få fortsätta
vara gode män
Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, samlat till förbundsstämma i Brastad, Bohuslän, har med stor oro tagit del av diskussionen om en
förändring av reglerna för godmanskap.
För många av våra medlemmar är det av största vikt att den
som förordnas till god man har synnerligen god personkännedom, framför allt om uppgifterna att sörja för person och bevaka rätt ska kunna fullgöras. Det handlar exempelvis om att förstå vad en person önskar som är beroende
av alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis bild- och symbolstöd, gester eller åtbörder, för att göra
sig förstådd. Detta innebär att det ofta är en nära anhörig,
med ett stort engagemang för och mångårig kunskap om
huvudmannen, som är mest lämpad som god man.
Vi ser med stor oro på en utveckling mot professionella
gode män vars fokus ligger på att ansvara för huvudmännens ekonomi. Det är bara en av tre viktiga uppgifter och
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inte nödvändigtvis den som avgör om huvudmannen tillförsäkras goda levnadsförhållanden.
Vi kräver att beslutfattarna lyssnar på FUB som en röst för
våra medlemmar innan förhastade beslut fattas. Vi är övertygade om att föräldrar och andra nära anhöriga även i fortsättningen har en stor och viktig uppgift att fylla som gode män
för personer med utvecklingsstörning.
Brastad den 21 maj 2017

Thomas Jansson, FUB för Riksförbundet FUB förbundsstämma,
ordförande för Riksförbundet FUB

Fotbollsfest i Kungsan!

U

nder en majvecka var det stor fotbollsfest i Kungsträdgården i Stockholm.
En mängd olika fotbollsaktiviteter
pågick samtidigt. En av dagarna passade
Special Olympics på att visa vad äkta fotbollsglädje vill säga. Ett gäng entusiastiska
fotbollsspelare i olika åldrar njöt av dagen
och gladde sig åt spelet. Spelglädjen gick inte
att ta miste på.
En av spelarna, Peter, uttryckte sig så här:
”Fotboll är roligt det är en bra sport och får
bra kondition. Det roligaste är att man gör
mål och lär sig nya saker”.

Läs och se mer: www.specialolympics.se
www.specialolympics.se/Nyheter/nyheterfranspecialolympics/tvfotbollikungstradgarden
Foto: Parasport Sverige
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Kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med
starka ideella organisationer. Det är därför vi
fördelar Postkodlotteriets överskott mellan
53 ideella organisationer. Bland dem finns FUB.
Organisationerna har hittills fått dela på 8,3
miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB.
Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle
för alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat
att se det på det sättet. Men den som har en lott
Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

FUB_juli.indd 1

bidrar till att viktiga organisationer kan arbeta
för bra saker, som till exempel att alla med en
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla som
har en lott – ni möjliggör så mycket!

#postkodeffekten

Sandra Dahlberg är
vinstutdelare
i Postkodlotteriet.
U N I 2017-06-09
K · 2 7 09:14

LANDET RUNT

Idrotts- och Fritidspris gick till
FUB Östra Göinge

Gänget från FUB Östra Göinge, som
var på Göingegalan

FUB Östra Göinge har fått Idrotts- och Fritidspriset 2016 från Östra Göinge kommun på 5000 kr.
Priset delades ut på ”Göingeafton”, som är en galakväll i Knislinge Folketspark.

D

en 24 maj åkte 17 personer från
FUB Östra Göinge, till ”Göingeafton” för att ta emot priset.
Det blev en festlig galakväll med
mycket mingel och mat. Ett oförglömligt minne för oss alla, konstaterar Ingela Winther.
– Det känns jättekul och hedrande
att vi fått det här fina priset från kommunen. Vi är en förening som har väldigt mycket aktiviteter för våra cirka
200 medlemmar och många jobbar hårt
för att allt ska fungera bra. Det här är
väldigt uppmuntrande för hela föreningen, säger Ingela Winther, FUB Östra
Göinge.
Kommunens motivering löd bland
annat: ”För deras arbete för att barn,
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB
Östra Göinge är verksam i hela kommunen och drivs helt ideellt och finansierar sin verksamhet med bidrag, sponsorer och eget arbete och om tillfälle ges
någon form av lotterier. Föreningens
drivkraft och inriktning är att medlemmarna på sin fritid ska kunna delta i
olika aktiviteter till en för dem rimlig
kostnad”.
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Jens Nilsson minglar med Östra Göinges
kommunalråd Patric Åberg.

Ingela Winther berättar att alla i föreningen är stolta och glada för priset
och för att FUBs verksamhet blir uppmärksammad. Prispengarna kommer
att gå till ännu fler aktiviteter för medlemmarna i föreningen.
TEXT: INGELA WINTHER, FUB ÖSTRA GÖINGE
FOTO: MIKAEL PERSSON/MIP MEDIA.

Mats-Erik Nilsson, ordförande FUB Östra
Göinge.

LANDET RUNT

FUB Kungälv – En dag på Göta älv

Ibland behöver man inte åka så långt för att
upptäcka nya saker. Det hade FUB Kungälv tagit fasta på och bjöd därför in till en vårresa till
Göteborg, som ligger 2 mil söder om Kungälv.
Solen sken från en nästan klarblå himmel
när bussarna med förväntansfulla medlemmar stannade på Lilla Bommen i Göteborg.
Därifrån utgår Göteborgs ”vattenspårvagn”
som egentligen är en färja. Den sicksackar sig
igenom Göteborgs Hamn och förbinder fastlandet och Hisingen.

För att kunna se hela Göteborgs Hamn åkte
FUBs medlemmar med från Lilla Bommen till
Klippan och tillbaka igen. De fick se många av
Göteborgs landmärken. Några av de mest välkända är Göteborgs Operahus, Barken Viking,
Danmarks- och Tysklandsbåtarna, Älvsborgsbron och TV-huset. Ett nytt landmärke är Pöl
Harbour – Frihamnens nya simbassäng som är
tillgänglig för alla.
När Älvsnabben kom tillbaka till Lilla Bommen stod bussarna beredda att köra sällskapet

Föreningsparad i Trelleborg lockade många
trots regn och rusk

till restaurang Dockyard på Nya varvet, som
ligger vid mynningen av Göta Älv – den älv som
man nyss hade varit ute på.
– Jag har bara hört positivt från våra medlemmar, sa reseledaren Ewa Ottosson och til�lade att det var speciellt roligt att så många ville åka med, så att vi fick utöka antalet bussar.
TEXT GUNNEL TRYGG, FUB KUNGÄLV
FOTO: PERNILLA JACOBSSON, FUB KUNGÄLV

Mariestad FUB firade
60 år med stor fest

I början av juni deltog FUB Trelleborg i den årliga ”Föreningsparaden” i
Trelleborg.
– Vi hade gjort en alldeles egen banderoll med
de tänkvärda orden ALLA ÄR LIKA OLIKA – där
o:et var FUB:s ringar, berättar Tina Pettersson,
ordförande för FUB Trelleborg.
Trelleborg är en föreningsrik kommun med
många aktiva personer. Det var absolut inget
fint väder på söndagen den 4 juni.
Det regnade och blåste, men trots detta så
deltog ungefär 700 personer i paraden som leddes av Trelleborgs båda fantastiska musikkårer:
Trelleborgs Musikkår och Söderslätts musikkår.
– Vår målsättning var att FUB Trelleborg verkligen skulle synas och höras – och det gjorde vi
med vår fina banderoll, konstaterade Tina Pettersson.
När paraden nådde målet – Stadsparken, så
väntade kaffe, saft och goda bakelser till alla
som var med.
TEXT OCH FOTO: TINA PETTERSSON,
ORDFÖRANDE FUB TRELLEBORG

Mariestads FUB har i vår fyllt 60 år och är en
av Sveriges äldsta FUB-föreningar. Föreningen
har idag 120 medlemmar och arbetar lokalt för
att personer med utvecklingsstörning skall få
det stöd de behöver för att kunna leva ett gott
liv i samhället tillsammans med alla andra.
I början av maj anordnades FUB Mariestad
en 60-årsfest på Jubileumsteatern. 150 medlemmar och andra gäster från bland annat
Töreboda, Gullspång/Hova och Skara närvarade. God mat serverades och kvällen avslutades med dans till det populära dansbandet
Flippers.
TEXT OCH FOTO: OLA HÄLLSÅS, FUB MARIESTAD
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COME TOGETHER CONCRETE

1724 kilometer för mer inkluderande
skolor och bättre pedagogik

Joyce Muwowo uppträder under ett torgmöte i staden Mwanza: –Jag känner mig glad för att jag fick tid att ha roligt med andra ungdomar med olika
funktionsnedsättningar i Arusha, Mwanza, och Dodoma, och också med Victoria och Axel ifrån Sverige, sa Joyce Muwowo.

Från Arushas myllrande gator, över Serengetis slätter, vidare till Victoriasjön och slutligen till
Tanzanias huvudstad Dodoma. I projektet Come Together Concrete har vi gjort en lång resa
genom Tanzania för att dela med oss av kunskap och erfarenheter. Syftet med resan var att
utbilda lärare i specialpedagogik och höja rösten för unga med utvecklingsstörning.

P

rojektet Come Together Concrete
är ett specialprojekt finansierat
av PostkodLotteriet, Det vänder
sig till barn och unga i Tanzania och
Rwanda. I dessa länder finns det inte alltid särskolor och lärarna i de ”vanliga”
skolorna har begränsade kunskaper om
barn med utvecklingsstörning, och om
hur de lär sig eller vilka hjälpmedel de
ska använda för att underlätta undervisningen. Det ville vi tillsammans med
våra partnerorganisation i Tanzania
och Rwanda ändra på.
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Utbildning av svenska pedagoger
Därför arrangerade vi vidareutbildningar inom specialpedagogik i tre städer i Tanzania och en stad i Rwanda.
Under den två dagar långa utbildningen fick lärare från olika områden
och skolor kring städerna utbildning av
specialpedagogerna Cecilia Olsson och
Bibbi Larsliden från Sverige.
De tanzaniska lärarna fick lära sig
om forskning inom området och vilka
metoder och hjälpmedel som finns för
att anpassa utbildning till olika barns

behov. Under utbildningen i Tanzania
berättade även Med på resan var Come
Together-ambassadörerna Axel Isaksson och Victoria Valverde, som själva
har gått i särskolan. De berättade om
hur de upplevt skolan och vad som
fungerat bäst för dem.
– Jag är väldigt nöjd med min presentation. Det var roligt när någon sa
att jag var en förebild för dom i Tanzania. Jag tror att det var bra för dom i
Tanzania att se att även personer med
funktionsnedsättning klarar mycket,

mer och hade önskat att utbildningen
var längre.
En av lärarna tyckte att det var bra
att få möjlighet att prata med varandra
och dela olika erfarenheter.
Bibbi Larsliden som var en av de specialpedagoger som följde med från Sverige för att undervisa reflekterar så här:
– En sak som jag slogs av under
utbildningen var, att det inte är någon
större skillnad i de utmaningar lärare
ställs inför i Tanzania och i Sverige. Det
som verkar vara annorlunda i Tanzania är att lärarna här är mer ensamma
i sin yrkesroll, de har inte samma stöd
av skolledare, som vi pedagoger har i
Sverige. De har inte heller tillgång till
anpassade läromedel på det sätt som vi
har, utan de här lärarna har enbart sig
själva som redskap.
Efter utbildningarna i Tanzania fortsatte specialpedagogen Bibbi vidare till
Rwanda för att ytterligare en utbildning, med samma upplägg, i Rwandas
huvudstad Kigali.
Tack vare projektet Come Together
Concret har barn och unga i Tanzania
och Rwanda fått utökat stöd i skolan,
inte minst tack vare att vi haft möjlighet att vidareutbilda lärare på plats.
Förhoppningen är att de kunskaperna
sprids vidare till fler skolor i respektive
länder.
TEXT: ISABELLE WALENIUS
FOTO: OLA ELMQUIST

Zuberi uppträder under ett utåtriktat event i staden Mwanza.

konstaterade Axel Isaksson efter resan.
Unga från en daglig verksamhet från
Tanga i norra Tanzania, som projektet
stöder, fanns också med på resan för att
bidra med drama och musik och visa
hur långt man kan komma med rätt
stöd och resurser.
Zuberi Hamisi var glad över att få
delta:
– Det kändes bra att få träffa andra
ungdomar, som liksom jag har en funktionsnedsättning. Jag fick möjlighet att
framföra min musik för dem. Det var
roligt.

Delade erfarenheter
Alla lärarna uppskattade vidareutbildningen och tyckte att den var väldigt
innehållsrik. Flera uttryckte att de fick
ta del av många bra exempel och att de
var imponerade över Axel och Victorias
presentationer. De flesta ville lära sig

Victoria Valverde från Sverige umgås med sina kompisar från staden Tanga i Tanzania.
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”Har du rätt till LSS så har du rätt till rock’n’roll!”
Succé för Rockfest Skärholmen
– Grundidén till denna festival var att göra som vilken rockfestival som helst, men så att alla
i målgruppen skulle ha råd att komma. Det blev så mycket mer, säger Tommy Fagerberg,
boendehandledare inom LSS i Sätra.
Och Tommy och alla andra som gjorde
rockdagen till en succé är övertygade om att
de kommer att göra om det igen:
– En av besökarna, som har vad man antagligen kallar multihandikapp och styr sin
rullstol genom en pekare från munnen, ut
från lokalen på väg hem, får frågar vad vederbörande tyckt om dagens rockfestival. Genom
sin munpinne pekar då besökaren på sin kommunikationsbräda i sitt knä, bokstaverar: SÅ
JÄVLA_BRA! Om vi ska göra detta igen? Hur
skulle vi kunna motstå?
TEXT: TOMMY FAGERBERG/AGNETA BERGHAMRE
HEINS, FOTO: KENNETH LARSSON.

När bandet Alister uppträdde med smink, glam och attityd i 200 blås. Energin var mycket hög
och folk dansade framme vid scenkanten. Både i ”rulle” och till fots.
Tommy Fagerberg berättar att idén om en rockfest började redan för tre år sedan. Han och kollegan Fredrik Sixtensson började diskutera kring
att göra en rockfestival för människor med olika
funktionsvariationer. De hade båda varit på
FUBs danskvällar på Fryshuset och noterat att
många av besökarna hade olika T-shirts med
rockband på. Kiss, Rolling Stones, Iron Maiden
och Guns N’ Roses bara för att nämna några.
Några år senare inleddes ett samarbete
mellan LSS-enheten i Sätra och Fryshuset
kring en rockfestivaldag. I täten fanns Tommy

Tommy Fagerberg initiativtagare till Rockfesten
i Skärholmen.
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och Fredrik och ytterligare två rockentusiaster från Fryshuset: Pelle Hartwig och Tomas
Andersson. Och första artisten som slöt upp
var Marit Bergman följt av det kända punkbandet KSMB. Sedan rullade det på fort, berättar
Tommy Fagerberg.
Bullercenen och Chillscenen

Att festivalen skulle bedrivas på Fryshusets lokal ”Andra hemmet” i Skärholmens centrum
var givet. Två scener skulle lösa av varandra
med framträdanden. En lite lugnare variant
med akustiska artister som man döpte till
”Chillscenen” samt en med rock och punkband kallad ”Bullerscenen”.
– Vi försökte blanda kända och okända
aktörer, samtidigt som vi ville ha med artister
som själva har LSS-boende. Och det fungerade bra. Lika lyckat var det med presentatörerna
från Sensus dagliga verksamhet: Anders Wieslander, den ordvitsande göteborgaren som är
en stor beundrare av Cornelis Vreeswijk, och
Ulf Lennman, hårdrockare och poet.
Och dagens bästa replik fällde Steppan
Guiance, sångare i KSMB: ”Har du rätt till LSS
så har du rätt till rock’n’roll!”

Anders Wieslander, den ordvitsande göteborgaren
som är en stor beundrare av Cornelis Vreeswijk, fick
presentera artisterna på Chill medan Ulf Lennman,
hårdrockare och poet, tog hand om Buller. Den
senare skapade dagen till ära ett alter ego, med smink
och heavy metalkläder på, kallad Monster-Uffe.

LANDET RUNT

FUB på Kommunikationskarnevalen i Göteborg
Kommunikationsmässa 17-18 maj

Kommunikationsmässa i Göteborg.

För 17:e året hölls Västsvenska Kommunikationskarnevalen i Göteborg på Dalheimers Hus. I år var temat ”Hands on
AKK – hur kan vi få AKK att fungera i
vardagen?” Ett viktigt och alltid lika aktuellt ämne för vår målgrupp. Två dagar fyllda av seminarier och workshops.
Ett fullbokat seminarierum med 270

deltagare, där några hade rest över hela
Sverige för att delta. En av de mer långväga talarna var Martin Pistorius från
Sydafrika som är författare till succéboken När jag var osynlig. Han berättade
om vikten av AKK, då han efter att ha
varit instängd i sin egen kropp i tolv år
utan att varken kunna prata eller röra
sig vaknade upp igen.
En annan långväga talare var Caroline Musselwhite från USA. Hon har jobbat och forskat länge inom AKK-området och menar att det med rätt stöd,
där vi både använder oss av tekniska
möjligheter och vår kreativitet kan
höja ribban för barn och vuxna med
omfattande funktionsnedsättning när
det gäller att bli engagerade i läsande
och skrivande.

FUB Göteborg på mässan
Vi på FUB Göteborg var med som utställare på Kommunikationsmässan som
är gratis och öppen för allmänheten.
Det anordnades också ett antal miniseminarier som också är kostnadsfria för

besökare. Under de två mässdagarna
träffade Anne Leffler, föreningens ordförande och jag många som ville diskutera olika intressanta frågor. I packningen hade vi med AKK-material med
de olika projekt som FUB är engagerade
i som ”Samtalsmatta”, ”AKK i brukarrevisoner – metodbok” och ”appstod”.
Det som också väckte intresse var
”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som
vi beställt från Myndigheten för delaktighet (kostar bara portot att beställa
och finns även som lättläst). Vi fick tillfälle att presentera vår förening, träffa
medlemmar, dela ut flyers för den kommande helgens ungdomsdisco och
familjesöndagsevent som var grillning,
hoppborg, ansiktsmålning och skattjakt med en dansande pirat!
TEXT OCH BILD ANGELA KARLSSON FUB
GÖTEBORG

Avslutande familjesöndag i Göteborg
Den 21 maj avslutade FUB Göteborg vårens
familjesöndagar. I trädgården vid föreningshuset på Lillatorpsgatan stod hoppborgen på
plats. Kolen glödde i grillen, korvarna väntade
på att bli grillade och ansiktsmålaren Mirja
satt redo med sina färger. Och så kunde man
skymta en pirat bland träden…
De familjer som kom till familjesöndagen
hade alla väldigt trevligt. Vi åt grillad korv, fick
snygga målningar i ansiktet eller på armen av
Mirja och både barn och vuxna hade riktigt roligt i hoppborgen.
Plötsligt kom piraten springande. Hon var
mycket ledsen för hennes väska med dansschalar var borta. Hon bad oss hjälpa till att leta
efter den, och barnen upptäckte att det hängde schalar här och där i trädgården. De började
följa schalarna runt huset och så såg en av tjejerna en väska under rutschkanan. Snabbt var
hon framme och hämtade den, och piraten var
verkligen glad över att få väskan tillbaka. I den

låg att danschalarna och påsar med piratgodis!!
Alla fick varsin påse, och sen ville piraten dansa
med oss och sina fina schalar. Det blev en mysig avslutning på träffen.
FUBs Familjesöndagskommitté vill tacka de
medlemmar som besökt träffarna under våren, och hoppas på återseende till hösten. Ha
en riktigt fin sommar!!
TEXT: LENA EDVARDSSON
FOTO: LENA EDVARDSSON OCH ANGELA KARLSSON
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Ny rapport av Bengt Westerberg
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Den 13 juni bjöd Bengt Westerberg in till ett seminarium om sin nya rapport Personlig
assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen. Åtskilliga
NS
representanter
för funktionshinderrörelsen, assistansanordnare, journalister och en och
G ASSISTA
PERSONLI
annan riksdagledamot syntes i konferenslokalen på Finlandshuset i Stockholm. Arbetet
med rapporten har stöttats av tolv brukar- och anordnarorganisationer, varav Riksförbundet
FUB är en. Rapporten utgår ifrån direktiven för den pågående översynen av LSS och
assistansersättningen. Nedan görs ett referat av rapportens innehåll:
ktiv till

– en kritisk

gens dire
g av regerin
gransknin
ingen
LSS-utredn
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n central utgångspunkt i direktiven till LSS-utredningen är att
kostnadsutvecklingen för assistansersättningen är ohållbar och måste
brytas. År 1995 var kostnaden för den
statliga assistansersättningen cirka
3,5 miljarder kronor. Tjugo år senare,
hade kostnaderna ökat till 30 miljarder kronor. Bengt Westerberg anser, till
skillnad från regeringen, att det är en
rimlig ökning. Han förklarar kostnadsökningen med framför allt följande tre
faktorer:
• Ökade faktorkostnader, främst de
personliga assistenternas löner under den aktuella 20-års perioden.
Faktorkostnaderna ökade med cirka
84 procent under åren 1995-2015.
• Antalet personer med assistans
ersättning har ökat från 7 300 år
1995 till 16 000 år 2015. Befolkningen ökade under samma period
från 8,8 miljoner år 1995 till 9,9 miljoner år 2015. LSS personkrets som
andel av befolkningen var ungefär
0,5 procent år 1995 och 0,8 procent
år 2015.
• Den allmänna standardutvecklingen
i samhället (reallöneutvecklingen)
som främst kommit målgruppen
till godo genom ökat antal timmar
med personlig assistans. Antalet timmar per assistansanvändare har ökat
från 69 timmar i veckan år 1995 till
127 timmar i veckan år 2015, dvs. en
84 procentig ökning.
1

En rapport

av Bengt

Westerberg

Får assistansberättigade för
många timmar?
Regeringen anser att det ökade antalet timmar i assistansersättningen
i väsentlig utsträckning beror på överutnyttjande. Det framkommer både
i direktiven till LSS-utredningen och
i regleringsbrev till Försäkringskassan.
Westerberg förklarar att tesen om överutnyttjande kommer från Utredningen
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om assistansersättningens kostnader
(SOU 2012:6, sid. 321 ff) från år 2012. Utredningen antog att antalet timmar år
2004 var rätt och att ökningen därefter var ett uttryck för överutnyttjande.
Bengt Westerberg påpekar att det naturligtvis aldrig helt kan uteslutas att
enskilda eller assistansanordnare, för
deras räkning, kan överdriva behoven.
Fast då är det viktigt att påminna sig att
det inte är de som beslutar om antalet
timmar. Det gör Försäkringskassan.
Timökningen kan även förklaras
med ökade behov. Andelen personer
från grupp 1 i personkretsen, där personer med utvecklingsstörning ingår,
har ökat och andelen från grupp 3 har
minskat. Både ändringar i assistans
populationen och en anpassning till
verkliga behov kan, enligt Westerberg,
förklara att andelen vuxna som beviljas assistans all vaken tid har ökat från
15 procent år 1994 till 67 procent år
2014. Detsamma kan förklara att andelen av alla timmar som är dubbelassistans under samma period har ökat från
någon enstaka procent till 56 procent
år 2016. Westerberg bedömer att de här
två faktorerna kan förklara uppemot
50 procent av timökningen sedan reformens början.

Övriga LSS-insatser ska bli mer
ändamålsenliga
Av direktiven till LSS-utredningen framgår att kvaliteten i flera av de övriga LSSinsatserna behöver förstärkas. Regeringen skriver också att de behöver bli
mer träffsäkra. FUB har vid flera tillfällen påtalat, till nuvarande och tidigare
regeringar, att det finns kvalitetsbrister i ett flertal LSS-insatser. Men tyvärr,
skriver Westerberg och FUB kan bara
hålla med, verkar skälet till regeringens önskan om ökad kvalitet och träffsäkerhet för övriga LSS-insatser framför
allt handla om att personer med assis-

tansersättning i stället ska efterfråga
dessa andra insatser.

Ökat ansvar för anhöriga
Vid bedömningen av barnets eller den
unges behov av personlig assistans ska
det bortses från den omvårdnad som
vårdnadshavare normalt ska stå för enligt Föräldrabalken. Men det framgår
inte av LSS eller lagens förarbeten hur
vårdnadshavarens ansvar ska avgränsas och bedömas. Enligt direktiven ska
LSS-utredarna undersöka hur vårdnadshavares ansvar tydligare kan regleras
kopplat till bedömningen av behovet av
personlig assistans.
Utifrån regeringens intention att
minska kostnaderna för assistans
ersättningen, befarar Bengt Westerberg
att regeringen vill se en reglering som
innebär ett ökat ansvar för vårdnadshavarna. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har visat att av dem som
har blivit av med sin assistansersättning, är det närmare 25 procent som
inte har fått några insatser enligt LSS
eller Socialtjänstlagen, SoL (ISF, 2014).
Westerberg drar slutsatsen att det troligen har inneburit att de anhöriga har
tvingats ta ett större ansvar.

Personkretsindelningen ska ses
över
Av utredningsdirektiven framgår att
personkretsindelningen ska ses över.
Utredaren ska analysera i vilken utsträckning dagens personkretsindelning har påverkat tillgången till LSSinsatser och kostnadsutvecklingen, för
insatserna i LSS generellt och särskilt
för insatsen personlig assistans. 1989
års handikapputredning räknade med
att personkretsen för LSS uppgick till
drygt 1,2 procent av befolkningen, vilket då motsvarade drygt 100 000 personer. Antalet personer som omfattades
av Omsorgslagen, som föregick LSS, var



STIFTELSEN ALA

Vad händer forskningsstiftelsen ALA ?
Vi fick många svar. Det framkom att
det område där många önskade mer
kunskap inom var psykisk ohälsa hos
personer som har en utvecklingsstörning. Anhöriga har hört av sig och vittnat om att de mött okunskap när de
sökt stöd och hjälp för närstående som
har en utvecklingsstörning och drabbats av psykisk ohälsa.

ALA-konferens om psykisk hälsa
2018
Camilla Bäckström, ny administratör i ALA.

Under 2015 ställde ALA frågan ”Vad
vill FUB:s medlemmar veta mera om?”
Frågan ställdes i många olika kanaler,
bland annat Tidningen Unik, nätverksträffar, kommittéer, webbplatser och
Riks Klippans styrelse med mera.

cirka 37 000. Utvidgningen av personkretsen beräknades alltså omfatta ytterligare drygt 60 000 personer. Men det är
färre än vad som uppskattades då, som
har LSS-insatser idag. Till skillnad från
assistansersättningen, där fler än vad
som beräknades har insatser.
Westerberg visar att av de personer
som idag har LSS-insatser, tillhör cirka
63 000 personkretsens grupp 1, dvs.
personer som har utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd.
2 000 personer tillhör grupp 2, dvs. personer som har förvärvade hjärnskador.
Medan 15 000 personer tillhör personkretsens grupp 3, dvs. personkretstillhörigheten grundas på en bedömning
av funktionsbehovet, inte en medicinsk
diagnos.
Bengt Westerberg spekulerar över
vad ökningen i grupp 1 beror på och
menar att en del sannolikt kan förklaras av befolkningsökningen och en ökad
förväntad levnadsålder. En annan förklaring är att fler personer idag diagnosticeras med autism och autismliknande tillstånd. Medan tolkningen av
vilka som tillhör personkretsens grupp
3 har blivit långt mer restriktiv än vad
som avsågs när LSS kom till.

Därför planerar nu ALA en konferens
hösten 2018 som ska handla om ”Psykisk hälsa”. Konferensen vänder sig till
personal, anhöriga och personer med
utvecklingsstörning.
Syftet är att sätta mer fokus på den
goda psykiska hälsan och hur man kan
må bra i sin vardag.

NSR-möte i Malmö
NSR hade möte i Malmö den 27-28 april
med representanter från Sverige, Norge,
Finland, Island, Färöarna och Danmark.
Från Sverige deltog Thomas Jansson
ordförande i styrelsen för FUB som redovisade kring arbetet i Inclusion Europé,
Jan Pettersson vice ordförande i Riksklippan, Lillemor Holgersson som var NSR
ordförande, Maria Sundström kanslichef
från riksförbundet FUB, Judith Timoney
handikappförbundens
LSS-sekretariat,
Camilla Bäckström handläggare från stif-

Camilla Bäckström efterträder
Judith Timoney, som administratör
inom ALA.
– Det här är ett uppdrag jag verkligen ser
fram emot. Jag har varit engagerad i FUB
Stockholm under många år. Det är en god
grund för mitt uppdrag som konsult inom
ALA forskningsstiftelse. Genom min dotter,
som hade flerfunktionsnedsättning, har jag
också egen erfarenhet av personer med utvecklingsstörning. Hon gick bort för några år
sedan, hon hann bli 14 år. Nu känns det bra
och väldigt meningsfullt att kunna engagera
mig i frågor som rör personer med utvecklingsstörning, och sprida kunskap via ALAs
forskningsstiftelse, säger Camilla Bäckström.

telsen ALA och Nina Alander från riksförbundet FUB i egenskap av NSR sekreterare.
NSR beslutade att fortsätta arbetet med
fosterdiagnostik och att det ska finnas ett
färdigt förslag på en policy till slutet av
december 2017. Vidare beslutade NSR att
tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta
fram ett utkast till en handlingsplan och
3-4 teman för NSR att arbeta med vilket ska
vara klart i april 2018. Därutöver gjordes en
uppföljning av Inclusion Europé och Inclusion International samt FN:s CRPD kommitté. NSR diskuterade vidare kvalitetsoch utbildningsfrågor.
TEXT: NINA ALANDER, NSR SEKRETERARE, JURIST FUB

ANNO NS

EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB
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