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Calle har musik som jobb

Får man ha hund i en gruppbostad?

Gunilla vill ha lättlästa hemsidor

Nya  
vänner
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Markus gjorde en film • Inre Ringens stämma • Övrigt i UNIK
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Calle har musik som jobb
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Sång och musik hörs från Kaféet.
Det är Unik Musik som uppträder.
De spelar för Kafégästerna.
En av dem som sjunger heter 
Calle Lööf. 
Han sjunger, spelar 
och målar på dagarna. 

Calle Lööf möter oss i dörren.

Han visar gärna runt på Unik Musik.

Det är en daglig verksamhet

som ligger i Linköping.

Här spelar och sjunger alla mycket.

– Jag spelar keyboard och trummor, berättar 

Calle.

Han visar ett rum som är fullt av instrument. 

Och så spelar han lite trummor. 

Calles kompis Joakim Svartling spelar gitarr till. 

Det låter bra. De har övat mycket

Calle är här 4 dagar varje vecka. 

En dag i veckan jobbar han i en sportbutik.

Han säger att det är roligare på Unik Musik.

– Jag är med i vaktmästargruppen, berättar han.

De lagar, målar och köper hem mat.

Calle visar en verkstad i källaren, 

här jobbar vaktmästargruppen.

Bäst tycker han om att måla. 

Calle och de andra i gruppen 

har målat flera av rummen här.

Och så spelar och sjunger Calle gärna.

En grupp spelar också teater och gör film. 

På Unik Musik har de ett eget Kafé.

Några bakar kakor, gör kaffe och saft. 

Sedan säljer de fika till besökare.

Under tiden spelar och sjunger de andra.

Det blir en konsert för Kafégästerna.

På Unik Musik uppträder alla för cafégästerna.

Calle kan 
spela key-
board och 
trummor.

Calle showar gärna när det är konsert.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT



Inre Ringen i Falkenberg 
vill ha lättlästa hemsidor
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Hasse Jansson och Gunilla Karlsson 
är med i Inre Ringen Falkenberg. 
De försöker påverka politiker
i staden där de bor. 
En sak de vill är att 
kommunens hemsida ska 
vara lättläst.

I Falkenberg vill Inre Ringen träffa alla politiska 

partier före valet för att fråga och prata om 

sådant som är viktigt för deras medlemmar.

Hasse Jansson är med i Inre Ringen Falkenberg. 

Han tycker det är viktigt att få 

bestämma själv hur han bor. 

Han har träffat socialnämnden 

och berättat hur det är 

att bo på ett serviceboende.

– Det är svårt när det slutar personal. 

Det är många som kommer nya 

och inte vet hur det är, berättar han.

Gunilla Karlsson vill att kommunen ska 

göra sin hemsida mer lättläst. 

Det ska Inre Ringen Falkenberg 

försöka få politikerna att förbättra 

i framtiden.

Hasse Jansson och Gunilla Karlsson från Falkenberg ställer frågor till politiker där de bor. 

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT



Inre Ringen i Falkenberg 
vill ha lättlästa hemsidor

Inre Ringen har haft stämma
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Inre Ringens riksstyrelse har hållit sin stämma. 
Den var i Stockholm i slutet av maj. Anna 
Hildingsson blev vald till ordförande igen. 
Vice ordförande blev Markus Petersson. 

På stämman berättade olika medlemmar 
ur styrelsen om aktiviteter som Inre Ringen Sverige 
har gjort under de två år som gått 
sedan förra stämman. 
Man röstade om vilka som ska sitta 
i styrelsen till nästa stämma om två år.

Vad ska FUB jobba med?

Medlemmarna röstade också om motioner, 
det är förslag från lokalföreningar 
om vad FUB ska jobba med.
Ett exempel på en motion 
är att FUB ska ordna sommarkurser 
för medlemmar i Inre Ringen. 
Det ville medlemmarna på stämman. 
De röstade för motionen. 
Så nu ska FUB jobba för sommarkurser. 

På Inre Ringens riksstämma valdes styrelse. Man röstade också om vad 
FUB ska jobba med. 

Rösta på stämman kan man göra genom 
att räcka upp ett röstkort.

Nya styrelsen för Inre Ringen Sverige på 
sitt första möte: Elin Vesterlund, Markus 
Petersson (vice ordförande), Anna Hil-
dingsson (ordförande) Kristine Pettersson 
och Gunilla Karlsson.Per-Åke Berglund 
och Sandra Johansson saknas på bilden.

Med röstsedlar och en skärrn att rösta 
bakom kan man provrösta inför valet.

Handlade om valet

Stämman handlade också mycket om valet. 
Medlemmar fick prova på att rösta 
och man pratade om hur det kan gå till. 
Det fanns också tid att prata och umgås. 
På kvällen uppträdde Nassim Al Fakir. 

Mer om stämman finns på www.fub.se.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT



FUB pratar med politiker 
på Gotland i sommar 

Parken 
Almedalen 
i Visby.
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Varje sommar är det politikervecka 

 i Visby på Gotland. 

Det kallas Almedalsveckan 

för att det är i en park som

heter Almedalen.

Det är den 1–8 juli.

Många politiker kommer dit

för att säga vad de tycker.

Många organisationer kommer

också dit för att säga vad de tycker.

FUB ska ha fyra seminarium.

Där ska vi diskutera och prata om 

sådant som är viktigt 

för våra medlemmar.

Seminarier är ett slags möte.

Ett seminarium handlar om att personer 

med funktionsnedsättning ofta 

får sämre vård. Och vad man 

kan göra åt det.

Ett annat seminarium handlar om 

att det byggs för få LSS-bostäder.

Ett seminarium handlar om hur 

skolan kan bli bättre för den som 

har en funktionsnedsättning.

Det fjärde seminiariet handlar 

om daglig verksamhet 

och hur den kan bli bättre. 

Det är öppet för alla.

Adresser och hela  

programmet står 

på sidan 25 i tidningen.

TEXT: MAGNUS CARLSTEDT

FOTO: PIXABAY



Markus har 
gjort en film
om sitt liv

Ett sommarläger
om att rösta

Markus Petersson har gjort 
en film om sitt liv. 
Den heter ”Mitt liv”.
Markus vill få politiker 
att förstå hur han lever. 
Och varför assistans 
är viktigt för honom.

Filmen visar en vanlig dag 

i Markus liv.

Så här berättar Markus 

om varför han ville göra filmen:

– Jag tycker att politikerna 

speglar mitt liv fel. 

De bara räknar att 

det kostar pengar. 

Ingen talar om vad 

det är som kostar pengar. 

Och framförallt vad 

alternativen är, 

och vad alternativen kostar.

FUB ordnar valläger i sommar.
Det är för unga vuxna
och handlar om politik.

Har du sett FUB:s film ”Mitt val”?

Den handlar om hur val går till 

och varför det är viktigt att rösta.

Filmen finns på www.fub.se.

I augusti har FUB ett valläger för 

ungdomar och unga vuxna. Det är 

ett projekt som FUB har.

Deltagarna får veta mer om val, hur 

man röstar och varför det är viktigt. 

Och så får man prata om vad man 

tycker att politiker ska ändra i 

samhället. 

Filmaren Tom Alandh pratar med Markus.. 
Tom tyckte om Markus film.

Mycket handlar om valet i höst.
 I sommar har FUB ett valläger.
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

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

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

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

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB:s kansli 
Box 1181 
171 23 Solna

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

Nya vänner
Hej, heter Erik och är 44. Jag söker en bra kvinna 
i Stockholm och träffa. Bor i Sollentuna i lägenhet. 
FUB-dans på Fryshuset. Du måste vara mellan 41 
och 44 år. Hoppas på svar. Mina intressen, dans och 
bio.
Skriv till Erik 208

Hej! Jag är en snäll singelkille på 42 år från Da-
larna. Jag är rök/spritfri. Jag har körkort/egen bil. 
Mina intressen är bilturer, bio, bowling, dansa, resa, 
sällskapsspel med mera. Jag bor själv i egen lägen-
het. Söker en tjej som helst ska bo i Dalarna. Du ska 
helst vara mellan 35-50 år, bo själv och klara av att 
resa. Svara gärna med foto. 
Skriv till Ola 001

Hej! Jag är en man på 72 år. Jag söker en flickvän 
i Malmö eller nära Malmö. Jag vill gärna träffa en 
kvinna som gillar att gå ut att äta eller fika, gå på 
bio, lyssna med mig på musik och gå på prome-
nader hand i hand. Ålder och utseende har ingen 
betydelse, det viktiga för mig är att du är snäll och 
glad. Så har du lust att träffa mig och också känner 
dig ensam, skriv gärna till mig!
Skriv till Sven 269

Hej! Jag är 60 år och bor på ett gruppboende i 
Trollhättan. Jag söker en flickvän i åldern 50–62 år. 
Jag tycker mycket om att prata i telefon och skriva 
brev, men jag vill även kunna ses ibland. Mina in-
tressen är att titta på TV, lyssna på musik, åka ut och 
fika och handla kläder. Hoppas höra från dig.
Skriv till Håkan 139

Hej, Jag heter Stefan och bor i Stockholm. Är 
trött på singellivet. Jobbar på www.lindra.se. Söker 
sälskap med någon som bor i Stockholm. Jag är 
mycket för mysiga hemmakvällar. God mat tillsam-
mans. Ålder spelar ingen roll. Går på Kafé. Har du 
tillgång till dator vore detta ett +, och internet för-
stås. Men saknar brev i lådan. Skickar med foto.
Skriv till Stefan 188

Jag heter Sven och bor i Karlstad och söker en 
trevlig tjej mellan 40 och 60 år. Mina intressen är 
teater, konserter, sport typ hockey, fotboll, bandy 
och handboll m.m. Gillar att vara på dans, konst, 
historia och politik men du behöver inte ha samma 
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Efterlysning! 
Har du träffat en vän genom 
Uniks sidor Nya vänner 
– mejla eller skriv och berätta. 
unik@fub.se

intressen. Du bor i Värmland, Göteborg eller 
Stockholm. Jag tycker om lugna hemmakvällar, 
melllo med god mat och ett glas vin. Jag jobbar 
4 dagar i veckan på en daglig verksamhet. Jag 
längtar efter någon att umgås och ha kul med 
och ha någon att kramas med.
Skriv till Sven 267

Hej, jag heter Malin och är 41 år gammal. Bor 
i Älmhult. Intressen: musik, shoppa, titta på film, 
bio m.m. Jag har en lätt utvecklingsstörning. Vill 
få vänner i Älmhultstrakten, men det går även 
Växjö, Vislanda och Avesta. Jag älskar barn och 
Disneyfilmer, promenera. Vill få vänner och träf-
fas. Hoppas på massor av brev.
Skriv till Malin 084

Hej, jag är 43 år singel och snäll. Jag bor i Sol-
lentuna i lägenhet. Dricka kaffe, promenader ute. 
Jag glad och positiv. Jag söker en tjej på 44 år! 
Bor i Stockholm. Mina intressen: musik, bio.
Skriv till Tomas 270

Hej! Jag är en kille på 29 år som gillar att um-
gås med familj och vänner. Jag bor i Vargön och 
mina intressen är ishockey (Frölunda). Jag spelar 
fotboll och innebandy i IF Änglarna Vänersborg. 
Tycker om restaurangbesök, bowling, resa, fiske/
båt. Jag jobbar på Ica 4 dagar i veckan och på 
fritidsgård två dagar i veckan. Hoppas på svar.
Skriv till August 266

Jag är en kille på 41 år  som bor i egen lägen-
het. Vill ha nya brevvänner, helst tjejer ålder 
31–35 år i Örebro kommun, Göteborgs kommun, 
Örnsköldsvik. Jag söker också ny flickvän i ålder 
30 till 36. Vill inte vara ensam, vill ha någon att 
hålla i hand med mysiga hemmakvällar. Gillar att 
gå på promenader. Skicka gärna ett foto. Tveka 
inte skriv, hör av er snart, jag väntar på svar.
Skriv till Christian 055

Jag är 50 år och bor i lägenhet i Kumla. Job-
bar – Sydnärke Radio och spela musik – Elvis 
Presley – raggarerock – Bill H. Jag gillar katter. 
Jag har katt. Jag gillar hemmakvällar och att 
laga mat. Jag söker en tjej som är 46 och 50 årig 
bor i Stockholm – Örebro – Nyköping – Söder-

manland – Småland. Jag gillar raggare –träffas 
– dansa.
Skriv till Kai 205

Hej! Jag heter Anders, är 45 år och bor i Stock-
holm/Huddinge. Jag vill träffa en tjej som är 
snäll. Jag vill ha en snygg tjej som är blondin 
och som inte ringer för mycket. Jag vill ha en tjej 
som vill ha mysiga hemmakvällar och som även 
gillar hårdrocksmusik. På fritiden gillar jag att 
lyssna på musik, dricka öl med grannen och sitta 
och småljuga ... hehe. Skicka gärna med ett foto 
om du svarar.
Skriv till Anders 271

Hej! Jag är trevlig singelkille på 52 år, 163 cm 
lång. Jag bor i egen lägenhet norr om Stock-
holm. Jag söker en smal och rar tjej i min längd 
som bor i Stockholmsområdet, Göteborg eller 
Södertälje. Mina intressen är musik, dans, re-
sor och mysiga hemmakvällar. Jag hoppas på 
många svar från tjejer i 30–45 årsåldern, gärna 
med foto. Jag ser gärna att du är intresserad av 
musik och att du kan sjunga. 
Skriv till Fredrick 272



Gunilla Karlsson

gunillakarlsson71@yahoo.se
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 INRE RINGEN SVERIGE har ordet

Hemma i Falkenberg har vi ett projekt 
som började under våren. 
Det vill jag berätta om.  
Vi besökte alla dagliga verksamheter
för att höra hur det fungerar.
Vi vill ha svar på de här frågorna: 
Hur kommer du till din dagliga verksamhet? 
Hur många dagliga verksamheter arbetar du på? 
Tycker du att ditt jobb är viktigt och meningsfullt?
När vi har varit på alla verksamheter,
samlar vi alla svar.

Nu är det ju snart val och vi 
ska träffa de olika partierna i vår kommun. 
Inre Ringen Sveriges styrelse 
har tagit fram frågor  
som ni alla kan använda 
i era kommuner också. 
Det hoppas jag verkligen att ni gör!

Frågorna finns i faddebrevet 
som Inre Ringen skickade ut i april.

I sommar ska jag bli gammelfaster 
för första gången.  
Spännande!
Jag önskar alla en 
glad sommar och en 
trevlig semester!

Gunilla Karlsson

Ställ frågor  
– till alla partier!
Hej Unikläsare!

Nu var dags igen för mig att skriva!  

Först vill jag säga att det var så roligt  

att träffa så många på riksstämman! 

Jag ser jättemycket fram emot  

att jobba med alla viktiga frågor  

som vi beslutade om på riksstämman i maj!

FOTO: MAGNUS CARLSTEDT



Har du också en fråga? 
Skriv till Nina!
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Fråga

Jag har inga kompisar.
Jag vill ha en hund.
Personalen säger att man inte får ha hund i gruppbostaden.
Personalen säger att jag inte kan ta hand om en hund.
Personalen säger att man inte får ha hund för en i personalen är allergisk.
Varför får jag aldrig i mitt liv ha hund?
Jag är ledsen.

Svar

Personalen vet inte om du kan ta hand om en hund.
Du kan gå en hundägarkurs för att se om du kan ta hand om en hund.
Be någon om hjälp att ta fram telefonnummer till en hundklubb i närheten.
På hundklubben kan man gå en hundägarkurs.
Det är bra att gå en hundägarkurs innan man skaffar en hund.
Efter en hundägarkurs kan du känna efter om du fortfarande vill ha en hund.
En hund får lämnas ensam i en lägenhet högst 6 timmar.
Fråga dig själv om du har tid att vara hemma med en hund.
Har du aktiviteter som du måste sluta med om du har en hund?
En hund får inte skälla hela dagarna.
Det kan vara svårt att uppfostra en hund att inte skälla.
En valp måste kissa varje timme även på natten.
Orkar du vara uppe på natten?
Det finns mycket att tänka på när man ska ha en hund.
Det är mycket jobb med att ha en hund.
En hund får bara vara i din lägenhet på gruppbostaden.
Personalen som är allergisk mot hundar kan inte gå in i din lägenhet.
Personalen har ingen skyldighet att ta hand om en hund.

Jag vill ha en hund!
Personalen säger att jag inte får det.
Varför får jag aldrig ha en hund?

FRÅGESPALTEN

Nina Alander,  
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-508 866 28

Får man inte ha en hund i en gruppbostad?

FOTO: PIXABAY
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ÖVRIGT I  UNIK
Unik ställer frågor till partierna
I september är det val.
Då kan alla över 18 år rösta.
Unik har frågat de största partierna vad de tycker.
Om viktiga frågor som
LSS, ekonomi, skola och vård.
Alla partier har svarat. 
Och FUB:s personal har skrivit 
vad FUB tycker om svaren. 

Bra mat gör att man mår 
bättre
På gruppboenden i Växjö 
lagar de som bor där och 
personalen mat tillsammans. 
Då blir maten både billigare
och nyttigare. 
Tidigare var det vanligt 
med färdigköpt mat på flera 
boenden. 

SID 10

Anna Hildingsson skriver 
i en debattartikel
om att många blir 
ensamma när de inte längre får 
kontaktperson eller ledsagare. 
Det gör henne 
upprörd och ledsen.

I Växjö i Småland bygger
kommunen gruppbostäder
och servicebostäder åt alla.
Det är ovanligt, 
för i många kommuner
är det brist på bostäder. 
Men FUB får träffa politiker 
i kommunen ofta 
och berätta vad de tycker. 
Växjö är ett exempel på 
hur bra det kan bli 
när politiker lyssnar på FUB.

SID 32

SID 26

SID 6



 2 –5 pris, armband
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På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 4
X. Sidan 19
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 10 augusti måste vi ha ditt svar.

Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
och skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

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

Rätt svar i Unik Nummer 2, 2018:  
2, sidan 12.
Vinnare:
1:a pris CD-skiva 
1. Mats Andersson, Brålanda
2 –5:e armband
2. Rickard Karlsson, Åhus
3. Anna-Karin Carlsson, Flen
4. Johan Dahl, Kungälv
5. Linda Knutsson, Helsingborg

Tävling  
Nu byter vi priser! 

1:a pris, CD-skiva

Uniks tävling är likadan 
som alltid. 
Det gäller att hitta 
fotot som syns lite i 
nyckelhålet. 
Men nu har vi 
nya priser från FUB.
En CD-skiva och ett 
träningsarmband.
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TEMA: Valet 2018
LOKALT: De får politikerna att lyssna

VALFRÅGOR: Så tycker partierna

FUB satsar på Almedalen

REPORTAGE: Musik som utvecklar 

Debatt, riksstämmor, valfilm och mycket mera 
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Innehåll 3/2018

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Harald Strand, ordförande 
harald.strand@fub.se
070-754 68 98
, 
Anders Lago, 1:e vice ordförande 
anders.lago@fub.se

Jan-Åke Wendel, 2:e vice 
ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16

Elisabeth Sandlund, 
elisabeth.sandlund@fub.se 
0709-73 49 12

Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se 
042-923 36

Elisabeth Langran
lisabeth.langran@fub.se

Krister Ekberg
krister.ekberg@fub.se

Monika Gebart
Monika.gebart@fub.se

Therese Nilsson
Therese.nilsson@fub.se
Telefon: 072-314 70 00

Elisabeth Ingvarsson
elisabeth.ingvarsson@fub.se
070-867 61 85

INRE RINGEN SVERIGE STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande 
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 hem, efter 17.00

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

Per-Åke Berglund 
diskchef392@gmail.com
072-551 17 38

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

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

Elin Vesterlund
elin.vesterlund@bahnhof.se

Sandra Johansson
sandra.johansson@fub.se

FUB:s KANSLI
Telefon: 08-508 866 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30, 
12.30–16.00
Fax: 08-508 866 66
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181, 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
E-post: fub@fub.se 
Webbplats: www.fub.se

PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
Intressepolitiskt påverkansarbete
Hälso- och vårdfrågor.
Stöd till rättsombuden och 
medlemsrådgivarna
nina.alander@fub.se
08-508 866 28

Eva Borgström, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete. 
Stöd till rättsombuden och 
medlemsrådgivarna.
eva.borgstrom@fub.se
08-508 866 31

Magnus Carlstedt,  
redaktör tidningen Unik
magnus.carlstedt@fub.se 
08-508 866 55

Robert Gardsäter,  
system och kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-508 866 34

Julia Henriksson, förbundsjurist. 
Intressepolitiskt påverkansarbete. 
Stöd till rättsombuden och 
medlemsrådgivarna.
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 53

Zarah Melander, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete: 
skolfrågor. Handlägger 
Arvsfondsprojekt.
zarah.melander@fub.se 
08-508 866 51

Kia Mundebo, ombudsman. Stöd till 
lokalföreningar och länsförbund. 
kia.mundebo@fub.se
08-508 866 27

Tor-Björn Rahm, ekonomiass. 
medlemsregister och
prenumerationer
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-508 866 30

Pia Sandberg, konferens-
administration, 1956-Klubben  
(FUBs företagsvänner)
pia.sandberg@fub.se
08-508 866 41

LÄTTLÄST
Sidan 30.Unik Musik i Linköping är en daglig verksamhet 
med inriktning på sång.

Sidan 20. Inre Ringen 
Falkenberg jobbar hårt 
intressepolitiskt.

Sidan 10. Vem kan 
man lita på? Unik 
har ställt frågor till 
riksdagspartierna och 
låter våra experter 
kommentera svaren.
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Victoria Sjöström, kommunikatör, 
webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

Gabriella Stockman, administration 
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87

Maria Sundström, kanslichef
maria.sundstrom@fub.se
08-50 88 66 48

Judith Timoney, ombudsman,  
LSS och Inre Ringen
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23

Rebecka Zackrisson, Kommunikatör, 
organisationsstödjare,  
kontaktperson Postkodlotteriet, 
Projektledare Almedalen 
rebecka.zackrisson@fub.se
08-508 866 54 

UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, Teamledare 
organisationsstöd, 
försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

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

FUBs FORSKNINGSSTIFTELSE ALA

Styrelsen:
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38

Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

Handläggare: 
Camilla Bäckström 
camilla.backstrom@ala.fub.se 
070-508 91 31

REDAKTION UNIK

Utges av: FUB – För barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning. 
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med 
utvecklingsstörning och deras familjer. 
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokal-
föreningar runt om i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
ISSN: 0345-3790

Prenumeration: 300 kronor/år
unik.prenumeration@fub.se
Telefon: 08-508 866 00

Redaktör och ansvarig utgivare: 
Magnus Carlstedt
08-508 866 55
magnus.carlstedt@fub.se
unik@fub.se

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. 

Tidningen ansvarar ej för icke beställt 
material och förbehåller sig rätten att 
korta i insändare och läsarbrev, samt 
publicera insänt material på FUB:s 
hemsida. 
www.fub.se 

ANNONSER
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Tel: 08-10 39 20
unik@bs-media.se www.bs-media.se

För annonsering
– Utgivningsplan: 
Nr 4, 2018, bokning 15 augusti, 
utgivning 6 september.

Hej Unikläsare!
Efter många år som redaktör har nu Agneta Berghamre 
Heins slutat sitt jobb för Unik. Tack Agneta för ett otroligt 
arbete! Som ny redaktör för tidningen vill jag driva Unik så 
att den fortsätter vara en tidning för alla FUB:s medlemmar 
runt om i landet. På sikt hoppas jag också kunna förnya 
tidningen lite i både form och innehåll.

Valet i höst närmar sig. Den gångna mandatperioden 
har mycket förändrats till det sämre för många av FUB:s 
medlemmar. Så vad tycker egentligen partierna i funktions-
rättsfrågorna? Vi frågade alla riksdagspartierna – svaren, 
och FUB:s egna kommentarer dominerer detta valnummer 
av tidningen. 
Intressant, tycker jag att inte bara se vad partierna svara 
utan också hur. Är de engagerade i frågorna? Verkar deras 
svar trovärdiga? Eller säger de kanske till och med emot sig 
själva?

I det här nummret tittar vi också närmare på förbundets 
seminarier under Almedalsveckan i Visby. Några bra tips 
m du vill skriva en debattartikel får du på sidan 23. Det 
blir artiklar från lokalföreningar som jobbat hårt med att 
påverka politikerna i hemkommunen. Och så besöker vi en 
daglig verksamhet där musiken är en viktig del av vardagen. 
Välkomna till Unik nummer 3 – jag hoppas ni ser fram 
emot läsningen! För jag ser mycket fram emot det 
spännande uppdraget som redaktör för 
en helt Unik tidning!

Sidan 26.
I Växjö finns alltid 
byggklara tomter 
om det behövs LSS-
bostäder.

Sidan 8. FUB:s riksstämma röstade in en ny 
ordförande.

Valet är viktigt - för alla

Magnus Carlstedt
Redaktör för Unik
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LEDARE

Valåret 2018 
– Inkomstklyftorna har ökat snabbt i Sverige

Nybeviljade sjukersättningar ligger på en historiskt låg nivå. Men arbetslösheten 
sjunker inte för personer med funktionsnedsättning. Och medan statlig assistans 

ökar så minskar de LSS-insatser som är viktiga för FUB:s medlemmar. FUB har 
mycket att göra, på alla nivåer!

STÄRK LSS 
–  STÄRK OSS!

Nu har vi haft stämman 2018 och fått en ny ordförande och jag 
passar här på att önska Harald Strand lycka till med det viktiga 
arbete han har framför sig.

Jag hade också nöjet att vara med på Inre Ringens stämma. 
En fantastisk stämma som var helt igenom tillgänglig. Anna Hil-
dingsson blev omvald som ordförande och Markus Petersson blev 
vice ordförande för Inre Ringen Sverige. 

Måndagen den 28 maj hade regeringens funktionshindersde-
legation sitt sista möte för denna mandatperiod. Socialminister 
Annika Strandhäll, Ylva Johansson och Lena Hallengren svarade 
på frågor som de fått läsa på förhand. Och det var inte precis 
glädjande besked. Ylva Johansson var bekymrad över att arbets-
lösheten inte sjunker bland personer med funktionsnedsättning. 
Ylva Johansson trodde att när nu lönebidragstaket ska höjas till 
20 000kr så kommer det fler till del.

ANNONS

Annika Strandhäll informerade om att antalet nybeviljade 
sjukersättningar nu ligger på en historiskt låg nivå. 5 700 personer 
2017. Det kan jämföras med regeringens mål på 18 000 personer. 
Vad ligger bakom dessa siffror och hur drabbas människor? Och 
hur ser hon på det faktum att den lägst avtalade lönen idag är 
20 000kr medan garantinivån fortfarande är 10 000kr? Annika 
Strandhäll svarade att hon kan se i statistiken att de som har 
det sämst ställt har tappat mycket gentemot de som har jobb. 
Inkomstklyftorna har dessutom ökat snabbare i Sverige jämfört 
med i andra länder.

Lena Hallengren fick frågan om varför de övriga insatserna i 
LSS såsom ledsagning, bostad med särskilt stöd, kontaktperson 
med flera, minskar. Detta är insatser som är mycket viktiga för 
många av FUB:S medlemmar! På det svarade hon att de har sett 
insatserna minska i takt med att den statliga assistansen ökat. 

Helt klart har saker gått åt fel håll. Som ni förstår så har vi 
mycket att arbeta med och vi måste göra det på alla nivåer. 

Själv kommer jag att fortsätta mitt arbeta i FUB på regional 
och kommunal nivå i Västra Götaland och på riksnivå inom 
Funktionsrätt Sverige.  Tack för mig!

Lillemor Holgersson

Barbro Pil utsågs till hedersmedlem i FUB 
under förbundsstämman och tilldelades en 
guldnål av ordförande Lillemor Holgersson.
Barbro har lång erfarenhet breda perspektiv.
– Jag har ju varit med sedan 70-talet. Jag 
tycker vi får mer och mer att säga till om. 
Nu vågar man mer! säger hon.  



tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

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

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

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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STÄRK LSS 
–  STÄRK OSS!

”Förr fick jag hjälp av personalen att gå till Friskis & Svettis. Nu 
hinner de inte. Jag har gått upp 20 kilo och är rädd att dö i min 
soffa.”

Citatet kommer från en ung kvinna med utvecklingsstörning. 
Jag skulle kunna citera många, många fler.
Inre Ringen Sverige, där jag är ordförande, är Riksförbundet 
FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning. Under 
två år har FUB haft många träffar med medlemmarna som har 
LSS-insatser. På nio orter fick man möjlighet att berätta om sin 
vardag. Mycket som kom fram var både sorgligt och upprörande.

Det är sorgligt när en kvinna är rädd för att sitta ensam i en 
mörk biograf. Det är sorgligt när en pensionär utan anhöriga 
förlorar vännerna på dagliga verksamheten. Det är sorgligt när 
en ung människa saknar en jämnårig kompis att prata med. Jag 
blir upprörd över att de här personerna inte får ledsagning eller 
kontaktperson bara för att de bor i LSS-bostad eller har daglig 
verksamhet. Jag blir upprörd över att många personer med 
utvecklingsstörning får höra från LSS-handläggaren att ”det är 
ingen idé att du söker, du kommer ändå inte få insatsen”. Jag blir 
upprörd över att många kommuner har egna regler som gör att 
man inte har samma LSS-rättigheter över hela landet.

Är det så att vi som har en utvecklingsstörning bara ska vara 
tacksamma och hålla tyst? Många kommuner verkar tycka att 
om du bor i en LSS-bostad eller går på daglig verksamhet har du 
automatiskt goda levnadsvillkor. Men så är det inte! 

Jag tycker inte att den grupp jag representerar ska vara helt 
beroende av om personalen ”har tid” när man bara vill göra något 
som hör en vanlig vardag till. Att gå på bio, att gå till simhallen, 
shoppa på stan. Jag tycker inte heller att vi ska få höra att vi kan 
prata med ”personalen” när det handlar om mycket privata saker.

Men jag är orolig över att myndigheter och de som arbetar 
med LSS-utredningen gör en riktig tankevurpa. De kanske tror 
att insatserna ledsagning och kontaktperson minskar eftersom 
behovet har minskat. Det är precis tvärtom! Vi vet att många 

helt enkelt har gett upp efter alla avslag. 
Jag lovar att det känns nästan hånfullt när man får höra ”Du 

kan alltid överklaga.” 
Hur lätt är det när 
man har svårigheter att 
förstå och dessutom har 
väldigt lite pengar?

Jag har läst i Metro 
om vad ensamhet gör 
med en människa och 
jag har sett det med 
egna ögon.

Jag vill att ansvariga 
lokalpolitiker runt om 
i Sverige tar reda på 
hur det ser ut i deras 
kommuner med ledsagning och kontaktperson enligt LSS. Helt 
enkelt – hur många av deras väljare betalar ensamhetens pris?

DEBATT 

Ensamheten blir priset när kommuner nekar ledsagning och kontaktperson. 

Och det priset är högt, skriver Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen 

Sverige i sin debattartikel.

Många ger helt enkelt 
upp efter alla avslag

Anna Hildingsson
Ordförande Inre Ringen 
Sverige

Debattartikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Metro. 

FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

”Är det så att vi 
som har en 

utvecklingsstör-
ning bara ska vara 

tacksamma och 
hålla tyst?”



Nya dataskyddsförordningen, GDPR 
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) i kraft. Den ersätter personuppgiftslagen 
(PUL). GDPR innebär större skydd av personuppgifter 
och påverkar samtliga organisationer och företag. 
De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är 
att du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter 
eller att de rättas eller raderas. Du har också rätt att invända 
mot behandling av personuppgifterna och att begränsa 
behandlingen av dina personuppgifter.

För oss på FUB är det viktigt att värna den personliga 
integriteten och vi använder bara personuppgifter till det 
som vi verkligen behöver. Vi jobbar hela tiden med att 
anpassa våra rutiner så att de stämmer överens med svensk 
lagstiftning. FUB ansvarar för att personuppgifter behandlas 
i enlighet med gällande lagstiftning. Vi använder oss av 
gemensamma mallar inom Funktionsrätt Sverige. 

På vår hemsida, www.fub.se/personuppgifter, kan du läsa 
vår personuppgiftspolicy och hur vi använder personuppgifter. 
Om du har några frågor kan du kontakta oss på Riksförbundet 
FUB, fub@fub.se. 

”500 röster om LSS” nu som lättläst
I vår släpptes FUB-rapporten ”500 röster om LSS”. Det är 
en sammanfattning med vittnesmål om hur olika LSS-insat-
ser fungerar runt om i landet. Rapporten är skriven av Eva 
Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB och har fått 
mycket uppmärksamhet. 

Nu finns rapporten även i lättläst form. Lättlästversionen 
var färdig till FUB:s riksstämma i slutet av maj då den delades 
ut till ombud. Nu går den att hitta bland FUB:s övriga rappor-
ter och material på hemsidan www.fub.se

FUB:s valfilm visas av UR
FUBs nya valfilm ”Mitt val” har fått mycket uppmärksamhet 
sedan den släpptes i våras. Filmen är tänkt för ungdomar 
och unga vuxna och visar på ett tydligt och enkelt sätt hur 
röstning går till. Några ungdomar ger sin syn på politik och 
varför det är viktigt att rösta.

Rättigheterna till filmen ”Mitt val” har också köpts in av 
Utbildningsradion och kommer att visas via deras hemsida. 
Filmen finns att se på FUB:s hemsida.

Tom Alandh får 
FUB:s hederspris
Filmaren Tom Alandh får 
tillsammans med Mar-
tina Schaub och hennes 
mamma Berit Schaub 
FUB:s hederspris för fil-
merna om Martinas liv.

Vid prisutdelningen 
på FUBs förbundsstämma 
berättade Tom att filmerna 
om Marina varit några av 
de viktigaste för honom att göra. Prissumman på 10 000 
kronor ska gå till en fin sommar för Martina och Berit.

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Annelie Sylvén Troedsson från 
förbundsstyrelsen delar ut pris 
till Tom Alandh.

ANNONS

I KORTHET
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Stämman 2018
Ny ordförande i förbundsstyrelsen

Den 26–27 maj höll Riksförbundet FUB stämma i Stockholm 
och ombuden samlades på Clarion Hotell vid Skanstull i 

Stockholm. Inre Ringen Sverige höll sin stämma redan under 
torsdagen och på fredagen hölls FUB-forum med flera föredrag 
på temat skola.  

Fyra nya ledarmöter valdes in i förbundsstyrelsen efter valbe-
redningens förslag. Däremot röstade stämman mot valberedning-
ens förslag till att välja Lillemor Holgersson, tidigare  1:e vice ord-
förande, till ny ordförande. Istället röstade stämman för Harald 
Strand, som nominerats på stämman med 40 mot 30 röster.

Harald är känd som ordförande för FUB Stockholms län och 
för att lyfta fram vikten av LSS-frågor. Han har länge skrivit och 
föreläst om LSS och kallas ibland LSS-expert. Bland annat har han 
skrivit en LSS-skola som många läst.

– Helt oväntat, är hans kommentar till valet av honom till 
ordförande för FUB:s förbundsstyrelse.  

– Utmaningen i sig var att jag ville ha en förändring. Jag utma-
nade redan 2016 och fick 40 procent av rösterna redan då. När jag 
väl fått mitt uppdrag kommer jag att göra allt jag kan. Jag kommer 
att ta mindre plats och lyssna mycket. 
Vilka frågor vill du driva som ny ordförande i FUB?

– LSS! Det är ju det de som valt mig förväntar sig. Och då menar 

FUBs riksstämma 2018 var turbulent 

och slutade med att stämman röstade 

in en ny ordförande som nominerats 

på plats. 

Fyra nya personer valdes också in i styrelsen på valberedningens 
förslag:
Elisabeth Langran, FUB Ovansiljan. Har tidi-
gare varit FUB:s förbundsjurist. Varit ombuds-
man för Länsförbundet Stockholm. Elisabeth 
vill arbeta med LSS frågor. 

– Jag vill jobba för kvaliteten på gruppbo-
städer. Idag skiljer det sig mycket om du har 
assistenter eller om du bor i gruppbostad. Så ska 
det inte vara. Det är behovet som ska styra. LSS-
handläggarnas kompetens behöver höjas. Också 
kompetensen i domstolarna. 

Harald Strand.

Elisabeth 
Landgran.

jag hela LSS. Att kunna LSS är väldigt viktigt för oss annars 
blir vi överkörda. En fråga är också självbestämmande: Hur 
löser man det om man har personlig assistent 
och inte kan tala för sig?
Du säger att du vill förändra – hur vill du att 
FUB ska jobba med de här frågorna?

– Jag har ju varit i opposition och klagat 
mycket. Men jag vill säga att nu har jag inget att 
klaga på! Nu händer det saker, som till exempel 
”500 röster om LSS”. Äntligen händer det saker!  
Hur kommer medlemmarna ute i landet 
märka att de fått en ny ordförande?

– Det är inte så stor skillnad på Lillemor Hol-
gersson och mig. Vi har samma driv. Kanske att jag är mer 
för dem som inte kan föra sin egen talan. Därför kan jag inte 
heller tacka nej till ett sådant jobb!

Nya röster i styrelsen
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Uppvärmning 
inför valläger

I augusti håller FUB ett valläger för 

unga vuxna. En projektledare är 

anställd och i slutet av maj hölls en 

första workshop inför lägret. 
Anders Lago, FUB Södertälje/Nykvarn. Före dett kommun-
politiker. Förbundsordförande för HSB. Erfarenhet från flera 
styrelseposter, bland annat Stockholms Stadsmission och Adop-
tionscentrum. Valdes in som vice ordförande.
Vilka frågor tänker du driva i styrelsen?

– Speciellt frågor kring LSS. Jag tycker att 
det behövs en tydligare lagstiftning. Vad inne-
bär rättigheterna? Det är en generös lag men 
kommunerna tolkar det inte så. Jag kan känna 
en oro över assistansfrågan nu när regeringen 
skjuter på utredningen till efter valet.  
Hur vill du jobba med de frågorna?

– Genom traditionellt opinionsarbete 
och lobbning. Och de bästa företrädarna för 
är medlemmar med egna erfarenheter.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Anders Lago.

Viktiga frågor inför valläger. Brainstorming på workshop.

Elisabeth Ingvarsson, FUB Söderköping, 
samt ordförande för Länsförbundet Östergöt-
land. Pedagog och behandlingassistent som 
startat daglig verksamhet. Utbildare inom kost 
och hälsa.
Prioriterade områden för dig?

– Jag vill driva kost och hälsofrågor för det 
leder till sjukdom. Men också lyfta personer 
med flerfunktionsnedsättning. 

Hur vill du driva frågan?
– Utbildninga av personal är nummer ett! På många ställen är 

detta fortfarande en icke-fråga. 

Hur tycker du att FUB ska arbeta med de frågorna?
– Vi behöver öka påverkansarbetet. Jag vet inte vilka kontakter 

FUB har, men vi måste etablera kontakter och påverka socio-
nomutbildningen och även Domstolsverket. 

Krister Ekberg, FUB Stockholm. Aktiv i Inre 
Ringen Stockholm och I FUB Stockholms läns 
styrelse. Intresserad av ekomifrågor, digitalise-
ring och sociala medier. 

— Jag vill jobba med LSS, mänskiliga rättig-
heter och tillgänglighet. Och även att kunna bo 
parskap i gruppbostäder. Att fler ska kunna bo 
i par, som vi gör. 
Hur ska man jobba med det?

— Man måste trycka på dom som bygger. 
De flesta LSS-bostäder som byggs byggs för en person. Även om 
man har en intelektuell funktionsnedsättning har man rätt att bo 
tillsammans!

Elisabeth 
Ingvarsson.

Krister Ekberg.

Den nya 
förbundsstyrelsen: 
Jan-Åke Wendel, 
Therese Nilsson, 
Elisabeth Langran, 
Monica Stjernsten, 

Gert Iwarsson, Elisabeth Sandlund, Monika Gebart, Krister 
Ekberg, Anders Lago, Elisabeth Ingvarsson, Harald Strand, 
Annelie Sylvén Troedsson.

Läs mer: Samtliga 20 motioner och motionssvar som förbundsstäm-
man röstade om finns presenterade på www.fub.se.

I augusti i sommar hålls en ny typ 
av läger i Södertälje. Under en vecka 
kommer runt 20 ungdomar som går 
särgymnasium och unga vuxna att 
fundera, diskutera och lära sig mer om 
val, politik och demokrati. 

Vallägret är ett projekt inom FUB 
och målet är att få fler unga att intres-
sera sig för och engagera sig i frågor 
som är viktiga för dem. 

Inför lägret hölls i maj en workshop på FUBs rikskansli, 
ledd av Oliwer Karlsson som bland 
jobbat med ungdomspolitik och star-
tat upp Inflytandecafé i Lund. Under 
dagen kom deltagarna med många 
frågor som berör dem.

Varför är det svårt att välja bostad 
själv? Vad ska politiker tänka på när 
de träffar unga inom FUB? Och varför 
finns mobbning?  Det märktes att frå-
gorna engagerade deltagarna. 

Fredrik Sone är nyanställd projektle-
dare för sommarlägret:

– Vi fick fram vilka ämnen som var viktiga för de som 
deltog. Sakfrågor helt enkelt, som berör ungdomar och 
unga vuxna, säger han. 

– Men vi fick också diskutera hur politiker kan förbe-
reda sin inför lägret och hur deltagarna kan förbereda sig. 
Genom att till exempel läsa på.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Fredrik Sone, 
projektledare.
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De senaste fyra åren har många personer med 

intellektuell funktionsnedsättning fått det sämre i Sverige. 

Neddragningar inom LSS, kommuner som inte bygger 

bostäder och ojämnlik sjukvård. Så vad tycker egentligen 

politikerna i frågor som rör våra medlemmar? Vi ställde 

fem viktiga frågor till partierna i riksdagen. Läs vad de 

svarade. Och vad FUB:s experter tycker om svaren. 

ILLUSTRATION: EMMA HANQUIST



Så tycker partierna
– politikernas svar på FUB:s frågor

bostäder är det verkliga skälet. Vi tvivlar 
på att det är särskilt vanligt, men det måste 
ställas krav på kommunerna att möta den 
efterfrågan på gruppbostäder som finns. Att 
ställa krav utan sanktioner är inte hållbart. 
Därför kan vi tänka oss ett sanktionssystem 
för dem som inte uppfyller lagkraven.

Vi är beredda att se över rådande 
system i syfte att åstadkomma 
nödvändiga förbättringar. Det 

behövs därtill en nationell översyn avseende 
detaljstyrningen från myndigheter om hur 
boenden ska utformas i syfte att minska 
onödigt regelkrångel och byråkrati.

I bostadspolitiska beslut måste 
särskild hänsyn tas till personer 
med funktionsnedsättning. 

Kristdemokraternas bostadspolitik 
syftar till ett samhälle som håller ihop, 
att trygga bostadsförsörjningen för alla, 
i olika åldrar och med olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Personer 
med funktionsnedsättningar kan ha 
olika behov som till och med står i 
konflikt med varandra, utifrån varierande 
diagnoser. För att bättre tillmötesgå 
individuella behov kan en fond skapas för 
att finansiera tillgänglighetsanpassning 
av boende. Vi har inte tagit 
ställning i frågan om sanktionsavgiften

Bristen på LSS-bostäder

Enligt boverket råder stor brist på bo-
städer för personer med funktionsned-
sättning i mer än hälften av Sveriges 
kommuner. Trots ett akut behov och 
trots att kommunerna enligt lag är skyl-
diga att tillhandahålla bostäder väljer 
många kommuner att bryta mot lagen. 
Ett skäl är att det fortfarande är billigare 
för kommuner att betala sanktionsavgif-
ter än att bygga nya bostäder enligt LSS.

Fråga: Vad vill ert parti göra för att få 
Sveriges kommuner att följa lagen och bygga 
gruppbostäder och servicebostäder åt alla 
som behöver och har rätt till det enligt LSS? 
Är ni beredda att höja sanktionsavgiften 
så att lagbrott inte lönar sig ekonomiskt?

Kommunerna ska 
givetvis följa lagen. Om 
det inte sker kan vi 

tänka oss att se över sanktionsavgiften.

Gruppbostäder av olika slag är 
en av de insatser som är mest 
utnyttjad. Flera statliga utredningar 
och myndigheter säger sig känna 

till fall där brukare nekats gruppbostad 
och av det skälet ”tvingats” ansöka om 
assistansersättning. Bristen på anpassade 

Det är viktigt att alla kommuner 
tar sina uppgifter för med-
borgarna på allvar. Nationellt 

vill vi se till att kommunerna kan klara 
den uppgiften ekonomiskt, bland annat 
genom stärkta generella statsbidrag och 
överenskommelser. I vissa fall kan vi även 
tänka oss att införa eller öka sanktioner när 
det är uppenbart att kommuner generellt 
undgår sitt ansvar. I många kommuner 
råder det stor bostadsbrist generellt. 
Vi förutsätter att kommuner arbetar 
långsiktigt med att lösa de behov som finns 
av gruppbostäder och servicebostäder.

Det är ett stort problem att så 
många kommuner brister i 
att tillhandahålla bostäder till 

personer med funktionsnedsättning. Det 
är möjligt att någon form av ytterligare 
påtryckning skulle behövas, samtidigt är det 
inte säkert att ytterligare sanktionsavgifter 
skulle gagna utbyggnaden av LSS-
boenden. En förklaring till att det fattas 
bostäder trots att det byggs mycket är att 
det är en lång process med bland annat 
överklaganden, samt de krav som IVO 
ställer på boenden och deras placering (för 
upphandlad verksamhet). Vi tror att det 
som verkligen skulle behövas är  ytterligare 
dialog och arbete kring betydelsen av 
LSS-boenden, för att säkerställa att rätt 
prioriteringar görs gällande boenden.
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Vår syn är att bostaden är en 
rättighet, inte en vara på en 
marknad. Det betyder också att 

politiken kan och bör ta ett ansvar för 
att komma till rätta med bostadsbristen 
oavsett om det är frågan om gruppbostäder, 
servicebostäder eller andra typer av 
bostäder. Om man som Vänsterpartiet 
menar att bostad är en del av den generella 
välfärden så följer ett politiskt ansvar för 
att säkerställa att det finns bra bostäder 
för alla till rimliga kostnader i en trygg 
miljö. Bostaden är en speciell plats för oss 
människor. Vänsterpartiet menar att alla 
människor ska ha möjlighet att leva i bra 
bostäder till rimliga kostnader. Så är det 
inte idag i bostadsbristens Sverige. Vi vill se 
en bostadspolitik som är inriktad på att alla 
unga människor ska kunna flytta hemifrån 
när de vill, där boendekostnaderna passar 
vanliga plånböcker och där våra orter 
inte delas upp i fattiga och rika områden. 
Vänsterpartiet anser att det är svårt 
att styra byggandet av ändamålsenliga 
bostäder med hjälp av sanktioner som 
ofta också drabbar kommuner som har 
sämre ekonomi. Därför tror Vänsterpartiet 
på andra styrmedel, exempelvis 
investeringsstöd. Det finns dock en 
problematik avseende sanktionsavgifterna 
som går ut på att de i förhållande till 
kommunernas faktiska kostnader är 
låga. Problemet är dock brist på resurser, 
brister i planering och att det byggs för 
lite. Det behöver vi komma till rätta med.

Vi förutsätter att lagar och regler 
följs. Om så inte sker behöver vi se 
över hur man bäst kan säkerställa att 

kommunerna faktiskt gör det som är dem 
ålagda, och där kan höjda sanktionsavgifter 
vara en av flera åtgärder som kan sättas in.

Personer med utvecklingsstörning har 
ofta en mycket ansträngd ekonomi. 
En 30-åring med sjukersättning får 
idag 9 290 kronor i månaden. På detta 
betalar hen dubbelt så hög skatt som 
en pensionär med motsvarande låga 
pension. Ofta får anhöriga skjuta till 
pengar till hyra, mat eller medicin.

Fråga: Anser ert parti att det 
är rimligt att leva på en så låg 
aktivitetsersättning/ sjukersättning? 
Om inte – hur vill ert parti förbättra 
ekonomin för denna utsatta grupp?

Centerpartiets politik 
bygger på att det ska löna 
sig att gå från bidrag till 

arbete genom att inkomstskatterna för 
personer med små inkomster är låga. Likaså 
vill vi att kommunerna i högre grad ska 
stötta individer att gå från bidragsberoende 
till arbete eller utbildning. Man ska inte 
sjukskrivas då man har en arbetsförmåga. 
Vår välfärd bygger på att alla med förmåga 
bidrar i den omfattning de har möjlighet 
till. Är den enskildes tillstånd sådant att hen 
inte kan arbeta alls ska hen få sjukersättning 
eller under speciella förhållanden 
fortsatt sjukpenning.   Däremot verkar 
Centerpartiet för att en samhällslön 
stegvis införs för dem som aldrig någonsin 
kommer att vara aktuella för ett lönearbete, 
på grund av svåra fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar, så att de ska kunna 
leva på en rimlig standard utan att vara 
ekonomiskt beroende av föräldrar, syskon 
eller andra anhöriga. Samhällslön skulle 
således handla om en tydligt avgränsad 
grupp, inte om alla medborgare. Det är 
således stor skillnad mellan samhällslön 
och medborgarlön. Det behövs dessutom 
en översyn för att finna vägar för hur 
samhället ska kunna ersätta på rätt sätt, 

exempelvis inom dagligverksamhet. I vissa 
kommuner ges betydligt lägre ersättningar 
än i andra kommuner. Dessutom menar 
vi att om man har sjukersättning ska 
man kunna arbeta, till exempel  deltid, 
och då få behålla en större del av lönen 
utan att sjukersättningen tas bort. 

Sjukförsäkringen behöver bli 
mer flexibel. Möjligheterna 
att kombinera sjuk- och 
aktivitetsersättning med arbete 

ska öka. Ersättningsgraden bör i princip 
kunna variera steglöst. Det ska vara 
möjligt att arbeta mer vissa perioder 
och mindre andra – orken varierar för 
vissa med funktionsnedsättning över 
tid. De ekonomiska villkoren för dem 
som har sjuk- och aktivitetsersättning 
på låg nivå måste förbättras.
Det kan vara rimligt med låga lägstanivåer 
i trygghetssystemen för dem som 
tillfälligt lever på den nivån. Det ska i 
princip alltid löna sig att gå från att vara 
försörjd av trygghetssystemen till ett 
arbete. Men för den som har mycket små 
förutsättningar att någonsin ens delvis 
försörja sig själv är det en klen tröst. Även 
om insatserna stärks för att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning att 
förvärvsarbeta, finns det personer som 
inte kommer att kunna göra det. För den 
som har en medfödd eller tidigt förvärvad 
funktionsnedsättning innebär det att hen 

”Det märks att 
flera partier är 
okunniga om 
LSS-insatsen 

bostad med sär-
skild service för 

vuxna”

Det märks att flera partier är okunniga 
om LSS-insatsen bostad med särskild 
service för vuxna. Och att kommunerna 
är skyldiga att planera och bygga för 
alla. Svepande resonemang om alla 
människors rätt till en bostad är inte 
tydliga besked. Inte heller svaret att man 
” förutsätter att lagar och regler följs”. 

Några partier kan tänka sig 
sanktionsavgifter när kommuner bryter 
mot lagen. V tror att det skulle drabba 
kommuner med sämre ekonomi. FUB 
håller inte med – de som bygger bostäder 

slipper ju avgift. Kommuner som 
tar sitt ansvar för LSS kompenseras 
dessutom ekonomiskt av staten.
 (S) ” förutsätter att kommunerna 
arbetar långsiktigt för att lösa behovet av 
bostäder enligt LSS”. Det räcker inte att 
” förutsätta” när över hälften av landets 
kommuner varken planerar eller bygger 
gruppbostäder och servicebostäder. 
M vill minska ”onödigt regelkrångel och 
byråkrati” och se över detaljstyrningen 
när bostäder ska utformas. Helt 
fel väg att gå, anser FUB. Då 
gruppbostäderna blir allt större och mer 
institutionsliknande behövs tvärtom 
mer kontroll över utformningen. Idag 
har privata utförare krav på tillstånd 
från Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. Det borde gälla även kommuner. 

Eva Borgström, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete

FUBs kommentar

En jämlik ekonomi



Viktig seger kan ge dig 
din assistans tillbaka!
I en dom i april slogs det fast att egen-
vård visst kan ge personlig assistans.  
Ta hjälp av Sveriges mest erfarna jurister 
för att få den assistans du har rätt till. 

Kontakta oss på 020-70 80 87 
eller bli kund genom att besöka 
oss på www.humana.se
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hela livet kommer att leva med en mycket 
låg ersättning, som inte någonsin ger 
kreditvärdighet för banklån, möjliggör 
utlandssemestrar eller ger utrymme för 
andra utgifter utöver de mest basala 
behoven. I praktiken är många av dem 
beroende av sina föräldrar för en dräglig 
vardag – så länge föräldrarna är i livet.
Långvarigt ansträngd ekonomi leder 
också till sämre hälsa. Ett sätt att 
förbättra villkoren för dessa personer 
är att höja bostadsbidraget, förändra 
beskattningen eller höja lägstanivåerna.

Vi är övertygade om att i 
princip alla människor kan 
och vill hitta en meningsfull 

sysselsättning och ett sätt att bidra till 
samhället eller sin egen försörjning. Sjuk- 
och aktivitetsersättningen har två syften: 
dels att ge en grundläggande ekonomisk 
trygghet för människor med långvarig 
nedsättning av arbetsförmågan, dels att 
aldrig ge upp hoppet om att en individ 
någon gång ska kunna utföra någon form av 
arbete eller habilitering/rehabilitering. Vi 
anser att det är viktigt att beakta båda dessa 
syften när man diskuterar förändringar av 
dagens system.  Vi tror på ett Sverige där 
alla ges trygghet och möjlighet att bidra. 

Sjukförsäkringen ska vara 
trygg för den som saknar 
arbetsförmåga på grund 

av sjukdom. Ersättningsnivåerna 
i sjukförsäkringen ska erbjuda en 
ekonomisk trygghet. Den som kan återfå 
arbetsförmågan – helt eller delvis – ska 
få hjälp och gott stöd för att komma åter 
i arbete. Allt annat utgör ett stort slöseri 
med både mänskliga och samhälleliga 
resurser. Kristdemokraterna bidrog inom 
ramen för den tidigare alliansregeringen 
till att möjligheterna för personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning att prova 
förvärvsarbete, studier eller ideellt 
arbete stärktes. Detta var mycket viktiga 
förändringar, men det är ändå så att många 
av de personer som lever på sjuk- och 
aktivitetsersättningen har en ekonomisk 
utsatthet som är mycket svår att påverka. 
Kristdemokraterna välkomnade därför en 
höjning av garantiersättningen i sjuk- och 
aktivitetsersättningen. Vi föreslår sänkt 
skatt för alla som exempelvis har sjuk- 
och aktivitetsersättning, sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller lönebidrag. 
På så sätt stärker vi ekonomin för dessa 
grupper. Vi vill också att pensionärsskatten 
avskaffas helt, vilket är särskilt viktigt 
för dem med lägst pension. De finns de 
som har olika former av arbetshinder, 

exempelvis psykiska, neuropsykiatriska 
och fysiska funktionsnedsättningar 
samt personer som av sociala 
skäl inte ses som intressanta 
av flertalet arbetsgivare. Det är 
inte ovanligt att personer med 
dessa svårigheter återfinns bland 
de långtidssjukskrivna eller 
i sjukersättningen. En viktig 
del i arbetet för att skapa bättre 
möjligheter och förutsättningar för dessa 
människor att förbättra sin situation är 
därför att föra en politik som stödjer och 
underlättar för dem att få arbeta och bidra 
efter egen förmåga. Men det är alltjämt ett 
faktum att många av de personer som lever 
på sjuk- och aktivitetsersättningen har en 
ekonomisk utsatthet som är mycket svår 
att påverka. Kristdemokraterna välkomnar 
därför den föreslagna, 300 kronor stora, 
höjningen av garantiersättningen i 
sjuk- och aktivitetsersättningen. Partiet 
sänker samtidigt skatten för de aktuella 
grupperna med 100 kronor per månad. 

Den som är varaktigt sjuk och 
inte kan jobba ska ha en trygg 
ekonomisk situation. Under 

mandatperioden har vi genomfört 
en rad åtgärder för att förbättra den 

ANNONS
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ekonomiska tryggheten för dem som har 
aktivitetsersättning eller sjukersättning. 
Exempelvis har skatten sänkts och vi har 
genomfört flera ekonomiska förstärkningar 
för de med sjuk- och aktivitetsersättning 
genom att höja den inkomstrelaterade 
ersättningen, garantinivån och 
bostadstillägget. Vi har förstärkt stödet och 
möjligheten för den som vill pröva jobb eller 
studier. Inspektionen för socialförsäkringen 
har fått i uppdrag att  utvärdera 
steglös avräkning vid sjukersättning. 
Utvärderingen kommer vara underlag för 
det fortsatta arbetet att skapa möjligheter 
för människor att pröva studier eller arbete. 

Miljöpartiet anser att alla har rätt 
till grundläggande ekonomisk 
trygghet. Samhällets skyddsnät 

måste förbättras så att ingen faller igenom. 
Vår vision är att alla som saknar inkomst ska 
vara garanterade ett stöd som går att leva 
på. Under vår tid i regering har vi tagit flera 
viktiga steg för att förbättra ekonomin för 
personer med sjuk- och aktivitetsersättning. 
Vi har höjt såväl den inkomstbaserade 
ersättningen, som garantiersättningen. 
Vi har höjt bostadstillägget och det 
särskilda bostadstillägget, samt sänkt 
skatt för personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning. Från den 1 juli år höjs 
garantiersättningen med cirka 300 kronor. 

Vänsterpartiet anser att det inte 
är rimligt att leva på en så låg 
nivå. Alla ska ha en inkomst 

som går att leva på, ingen ska behöva 
vara beroende av anhöriga. Vi har därför 
bidragit till att höja nivån på sjuk- och 
aktivitetsersättningen både för dem som 
har inkomstrelaterad ersättning och för 
dem med garantinivån. Vi har också 
drivit igenom att en skattesänkning för 
alla med sjuk- och aktivitetsersättning. 
Vänsterpartiets mål är att lika stor 
skatt ska betalas vid lika stor inkomst, 
oavsett varifrån inkomsten kommer.

Vi föreslår sänkt skatt för dem 
som har sjukersättning. För att 
rikta ytterligare insatser till dem 

som har allra sämst ställt har vi föreslagit 
en höjning utav bostadsbidraget samt en 
översyn av reglerna för bostadsbidrag och 
bostadstillägget så att dessa bättre följer 
hyressättningen. Vi vill också att bidraget 
indexeras för att eliminera risken för att 
det reella värdet över tid halkar efter på 

grund av inflationen, till förfång för de 
utsatta grupper som bidraget riktas till. Vi 
gör även satsningar både inom vården och 
rehabilitering men också inom ramen för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilket kan 
påverka vardagen positivt på flera sätt. Vi 
vill se över möjligheten att införa så kallade 
”flexjobb”, den som har permanent nedsatt 
arbetsförmåga kan med detta koncept 
arbeta sin fulla individuella förmåga till 
100 procent av lönen. Utöver detta har 
Sverigedemokraterna ställt sig kritiska till 
förändringarna i handikappersättningen 
för vuxna och att det ska göras om till 
endast merkostnadsersättning. Vi anser 
att schablonstödet till blinda och gravt 
hörselskadade ska vara kvar, att det ska bli 
enklare att få en ansökan beviljad, samt 
att ersättning för rena hjälpbehov ska 
inkluderas även för vuxna,  inte bara för barn.

LSS-utredningen

Den pågående LSS-utredningens 
direktiv har kritiserats hårt av hela 
funktionsrättsrörelsen i Sverige. Framför 
allt för sparkraven i assistansersättningen. 
FN:s kommitté för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter kritiserar 
också regeringen för nerdragningar 
inom LSS. Likaså gör Europarådets 
kommissionär för mänskliga rättigheter.

Fråga: Anser ert parti att LSS-
utredningen ska göras om med 
nya direktiv? Står ni bakom att 
utredningen inte bara kan se till 
kostnader utan också till samhälls-
vinsterna med personlig assistans?

Ja, LSS-utredningen behöver 
göras om med nya 
direktiv.   Vi anser också 

att grundintentionen med LSS ska slås fast 
på nytt, det vill säga att det handlar om 
en valfrihet för individen att kunna leva 
som andra. Det ger stora vinster både på 
individuell nivå och på samhällsnivå när 
alla ges möjlighet att delta i samhällslivet. 

Självklart JA! Regeringen har 
stirrat sig blind på hjärnspöken 
om omfattande fusk och sätter 
det före rättigheter. Regeringen 

borde istället införa ett stopp för 
indragningar av personlig assistans och 
tillsätta en haverikommission för att göra 
nya bedömningar av alla de avslag eller 

”Vi vet inte om 
deras svar beror 

på okunskap 
eller om de tyder 
på att deras ide-
ologiska syn är 
att alla ska vara 

självförsörjande.”

FUB:s kommentar

Samtliga partier som har svarat verkar 
vara överens med oss på FUB om att 
personer med utvecklingsstörning har 
en orimligt svår ekonomisk situation. 
S, MP och V hänvisar alla till de små 
höjningar som har införts under 2018. 
Att sjuk- och aktivitetsersättningen och 
bostadstillägget höjs något samtidigt 
som mindre skattesänkningar är 
dock långt ifrån tillräckligt. I senaste 
uppdateringen av vår rapport ”Fångad 
i fattigdom?” har vi räknat med 
2018 års ersättningsnivåer. Trots de 
förändringar som har gjorts i budgeten 
går våra medlemmar mer back 
ekonomiskt nu än för två år sedan. 
Flera av partierna (L, KD och C) har 
delvis fokuserat på arbetslinjen, att 
alla ska arbeta och stå för sin egen 
försörjning. Detta trots att frågan 
uttryckligen handlar om de personer 
som är beroende av sjuk- eller 
aktivitetsersättning på grund av att de 
saknar arbetsförmåga. Vi vet inte om 
deras svar beror på okunskap eller om 
de tyder på att deras ideologiska syn 
är att alla ska vara självförsörjande. 
Naturligtvis har vi många medlemmar 
som kan arbeta, men frågan handlar 
om de medlemmar som inte kan 
arbeta och som inte klarar sig på de 
låga ersättningsnivåer vi har idag. 

Julia Henriksson, förbundsjurist



neddragningar i rättigheterna som gjorts. 
Allt detta har inte skett i ett vakuum. Det  
har skett mot bakgrund av regeringens 
direktiv till LSS-utredningen. Av det 
framgår mycket klart att regeringen 
förväntar sig förslag om nedskärningar av 
assistansersättningen. Där sägs bland annat 
att utredningen ska ”lämna förslag på 
hur insatsen kan begränsas när det gäller 
antal användare och/eller antal timmar” 
och att ”Statens kostnader för ekonomisk 
ersättning till personlig assistans 
behöver … minska” och ”besparingar 
göras av statsfinansiella skäl”. Liknande 
formuleringar återkommer på flera ställen 
i direktiven. LSS-utredningen skulle 
kunna föreslå hur lagen kan förtydligas, 
men då behöver den få nya direktiv 
där fokus är på goda levnadsvillkor, 
självständighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 
– inte på minskade kostnader inom 
den statliga assistansersättningen.

Syftet med LSS och 
personlig assistans är att 
människor ska kunna leva 

självständiga liv – det värnar vi om. 
För att upprätthålla det långsiktiga 
förtroendet för assistansreformen behövs 
en helhetssyn. Där ingår en översyn av 
kostnadsutvecklingen. Men framför allt 
behöver vi se både den enskilda människan 
och systemet i stort. Vi anser att LSS-
utredningen måste få arbeta klart. Vi 
kommer därefter göra en noggrann analys 
av utredningens samlade förslag. Frågor 
som rör LSS och personlig assistans kräver 
gemensamma lösningar och balanserade 
avvägningar som syftar till långsiktighet, 
överblickbarhet och hållbarhet för den 
enskilde i behov av personlig assistans. 
Detta gäller även för att kunna ge ökad 
trygghet och förutsebarhet för alla anhöriga, 
alla utförare av assistans och de ansvariga 
huvudmännen – stat och kommun.

För oss kristdemokrater är det 
en självklarhet att besparings-
kraven i LSS-utredningens 

direktiv ska tas bort. Vi kan inte 
acceptera att besparingar görs på stöd till 
de personer i vårt samhälle som behöver 
det mest – det som är kärnuppgifter i 
vår gemensamt finansierade välfärd. 
Vi har under lång tid satt press på den 
socialdemokratiskt ledda regeringen 
för att ändra lagen och återupprätta 
den fullständiga intentionen med LSS. 

Det finns inga ekonomiska vinster 
om minskningar av assistans leder 
till sämre stöd och i vissa fall till och 
med dyrare totala samhällskostnader. 

LSS-utredningen som tillsattes 
i april 2016 ska snart lämna 
sina förslag. Uppdraget till 

utredaren har varit mycket brett. Den 
ska både se till kostnaderna och utveckla 
insatserna, med stärkt kvalitet, stärkt 
barnperspektiv och ökad jämlikhet i 
fokus. Förslagen ska redovisas i oktober 
i år. För närvarande ser vi inte skäl att ge 
utredningen tilläggsdirektiv. Om det ska 
ske, måste i så fall utredningen få förlängd 
tid för sitt arbete. I nuläget bedömer vi att 
det bästa är att låta den jobba färdigt och 
presentera sina förslag. Om regeringen 
sedan bedömer att utredningens förslag 
inte är tillräckliga kan den välja att göra 
ytterligare kompletterande utredningar.

Miljöpartiet värnar om  assistansen, 
det är en viktig frihetsreform och 
rättighetslagstiftning som berikar 

vårt samhälle och ger stora samhällsvinster. 
LSS-utredningen har breda direktiv 
att få till stånd mer ändamålsenliga 
insatser i LSS och att lagstiftningen ska 
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. Lagstiftningen 
behöver även förtydligas, så att inte 
alltför stora tolkningsutrymmen uppstår, 
vilket ju har visat sig vara ett problem 
med den nuvarande lagstiftningen. Vi 
har varit tydliga med att Miljöpartiet 
inte kan acceptera förändringar som 
försämrar för barn och familjer och det 
behöver förtydligas att direktiven inte 
syftar till att ta fram sådana förslag. 

Vänsterpartiet har varit det 
parti som drivit opinion mot 
försämringarna i LSS allra hårdast 

och vi har också krävt att direktiven till 
utredningen skrivs om. Vänsterpartiets 
ståndpunkt är att lagen om stöd och service 
är en fin frihetsreform som har varit och är 
viktig. När den infördes 1994 var den en 
unik reform som revolutionerade livet för 
människor som tidigare varit hänvisade 
till ett liv på institution. Den gav personer 
med de största behoven makten att själva 
styra över sina liv och delta i samhället 
på lika villkor. Det handlar om allas lika 
värde och att samhället ställer upp för 
dem av oss som har oturen att drabbas av 
olycka eller allvarlig sjukdom. Reformen 
gjorde Sverige till ett land med värdighet 
där alla människor oavsett funktionalitet 
gavs möjlighet att bestämma över sina 
egna liv och få vara stolta över vad de kan 
åstadkomma. Att LSS blev verklighet är 
till stor den funktionspolitiska rörelsens 
förtjänst. Med beslutsamhet, enträget 
arbete och kamp drev de igenom den 
största frihetsreformen i modern tid. 
Det är med personlig assistans tusentals 
personer kan arbeta, studera, vara politiskt 
aktiva, bilda och ta en jämställd del av 
ansvaret i sina familjer. Göra sådant som 
ses som självklarheter i ett liv i frihet. 
Något som inte var en verklighet innan 
den personliga assistansen blev verklighet. 
Vänsterpartiet förväntar sig att den 
rödgröna regeringen slutar jonglera med 
sin ideologiska hållning och när det gäller 
de nya direktiven erkänner LSS i första hand 
som en rättighetsreform, för människor 
med funktionshinder och för oss allihop.

Ja. Vi har lyft fram denna fråga 
vid ett flertal tillfällen och 
anser att utredningen absolut 

måste se till samhällsvinster, men 
även samhällsförluster vid indragen 
assistans. Den sammanvägda vinsten/
förlusten måste belysas mycket hårdare.

FUB:s kommentar 

Partiernas svar vittnar om att det går 
fort i politiken! Svaren kom in under 
några veckor i april. Vem anade då 
beskedet som regeringen skulle lämna 
på valborgsmässoafton: ”De krav på 
besparingar som tidigare funnits i 
utredningsdirektiven tas nu bort.” 
Men läser man svaren från MP och 
S är det tydligt att den långvariga 
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Bättre skolgång

Från att ha minskat under 10 år ökar 
nu elevunderlaget till grundsärskolan. 
Samtidigt har grundsärskolan fått 
kritik för bristande kvalitet. Många 
skolor har svårt att rekrytera behörig 
personal med specialpedagogisk 
kompetens och bara 6,6 procent av 
eleverna läser vidare på särvux eller 
folkhögskola efter gymnasiesärskolan.

Fråga: Vilka satsningar kommer ert 
parti genomföra för att personer 
med utvecklingsstörning ska få 
en bra skolgång genom hela livet?

Vi satsar på utbildning 
av speciallärare och 
för att underlätta för 

pedagoger att komplettera sin utbildning 
för att få denna kompetens. Då kan vi 
få fler behöriga lärare på alla stadier. 
Centerpartiet har också varit drivande för 
att de som gått i särskolan ska få valfrihet 
med fler anpassade eftergymnasiala 
utbildningar, och fick för ett år sedan 
med samtliga partier i riksdagen på en 
uppmaning till regeringen att arbeta med 
det. Vi vill också att det ska vara lika 
enkelt och förutsägbart för denna grupp 

som för övriga att finansiera sina studier. 

En av våra första åtgärder när
 Liberalerna (då Folkpartiet)
fick ansvaret för Utbildnings-

departementet 2006 var att återinföra 
speciallärarutbildningen, som då varit 
nedlagd i många år. Vi fortsätter att driva 
på för fler speciallärare för både särskolan 
och grundskolan, och har satsningar 
för det i vårt förslag till statsbudget. En 
annan viktig fråga för oss är att särskolan 
inte ska vara en återvändsgränd. Vi har 
därför drivit på och avsatt pengar för 
bland annat påbyggnadsutbildningar 
inom folkhögskolans ram – men också 
drivit på för att det ska bli vanligare att 
ungdomar med bakgrund i särskolan 
läser vidare till exempel i högskolan.

Sveriges skolor måste se 
alla elever. Moderaterna 
vill stärka särskolan i både 

grundskolan och gymnasiet, i syfte att 
fler elever ska kunna gå vidare till fortsatt 
utbildning, meningsfull sysselsättning 
och arbete. Vi vill också förbättra 
lärarutbildningen, till exempel. genom 
att öka undervisningstiden och införa 
fler obligatoriska kurser – bland annat i 
specialpedagogik. Det behövs också bättre 
arbetsvillkor för lärarna överlag, så att de 
kan lägga mindre fokus på administration 
och få mer tid över för eleverna.  

Skollagen är tydlig med att 
alla elever ska få stöd och 
stimulans för att utvecklas så 

långt som möjligt. För att nå detta mål 
krävs att de elever som har de största 
behoven får hjälp och stöd av de lärare 
som har den bästa kompetensen. Så är 
det inte alltid idag. Kristdemokraterna 
anslår därför 230 miljoner kronor per 
år utöver regeringens förslag för att öka 
tillgången till specialpedagogiskt stöd.

Vi Socialdemokrater vill 
fortsätta satsningarna som nu 
görs på fler speciallärare och 

specialpedagoger, på elevhälsan och  på 
mer resurser till skolan. Vi vill införa en 
läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer 
att alla elever som behöver stöd redan från 
förskoleklass får individuellt utformade 
stödinsatser och stärka speciallärar- och 
specialpedagogutbildningarna ytterligare. 
Vi vill att begreppet särskolan tas bort och 
har i regeringsställning tillsatt en utredning 
som tittar på möjligheten att särvux blir 
en del av komvux och att möjligheterna 
för elever med funktionsnedsättning 
att studera vidare förbättras.

Vår ambition är att alla elever ska 
kunna få det stöd som behövs 
för att kunna utvecklas efter 

sina förutsättningar. För att uppnå det är 
till exempel tillgången på speciallärare 
viktig. Vi har genomfört satsningar för att 
flera ska kunna utbildas, och att det ska 
vara attraktivt för verksamma lärare att 
vidareutbilda sig. En viktig satsning är att 
förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin. 
Det handlar om att när en lärare ser att 
elever behöver extra stöd så ska de få det, 
redan i förskoleklasserna och lågstadiet. 
Särskolan har en viktig uppgift att fylla 
för de elever som väljer den skolformen. 
Generellt för båda skolformerna är 
att undervisningen ska anpassas till 
elevernas förutsättningar och behov och 
att stöd ska sättas in så fort det behövs.

Vi ser bristen på likvärdighet och 
resurser som ett hinder för en 
kvalitativ utbildning för personer 

som är i behov av specialpedagogik 
och utbildning i grundsärskolan, 
särgymnasieskolan och särvux. Det 
är alldeles för stora skillnader mellan 
kommunerna. Vänsterpartiet vill land 
annat förstatliga skolan. Vi anser inte att 
elevers rätt till stöd ska vara beroende 
av var i Sverige skolan ligger. Dessutom 
vill vi att resurserna i betydligt större 
uträckning än idag ska fördelas efter 
behov. På så sätt kan man garantera att 
alla barn i särskolan får samma rätt till det 
stöd som de är i behov av, och därmed får 
de en bättre skolgång genom hela livet.

Grundsärskolan har under åren 
blivit en eftersatt verksamhet, då 
det är mycket svårt att rekrytera 

”Svaren vittnar 
om att det 

går fort i 
politiken!”

kritiken mot LSS-utredningens direktiv 
skapat en rejäl fnurra på tråden mellan 
regeringspartierna. Miljöpartiet svarar 
att direktiven ”behöver förtydligas”. 
Socialdemokraternas svar är snarast 
motsatsen: ”För närvarande ser 
vi inte skäl att ge utredningen 
tilläggsdirektiv.”  Men uppenbarligen 
dök ett skäl upp i slutet av april! 
Det som kanske ändå är av störst 
intresse inför valet är samstämmigheten 
i svaren från Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Varken S eller M vill ha 
nya direktiv. S vill låta utredningen 
” jobba färdigt och presentera sina 
förslag” och M skriver att ”LSS-
utredningen måste få arbeta klart”.
M skriver också att de vill ha 
”gemensamma lösningar”.  Frågan är om 
en eventuell uppgörelse kring LSS mellan 
Moderaterna och Socialdemokraterna 
är något som skulle gynna eller 
missgynna FUB:s medlemmar?

Judith Timoney, 
ombudsman LSS och Inre Ringen 
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rätt personal och att behålla den när 
290 kommuner konkurrerar om den.
Genom en statlig huvudman som 
anställare  försvinner konkurrensen, och 

genom att införa en statlig skolmyndighet 
(istället för det 50-tal myndigheter 
som finns idag) så säkerställer vi 
ett effektivare och mer likvärdigt 
system över hela Sverige. Ekonomiska 
effektiviseringar och säkerställande av god 
utbildning för särskolan blir effekterna.   

Vård och hälsa

I hälso- och sjukvårdslagen paragraf 8 slås 
fast att hälso- och sjukvården ska samverka 
med samhällsorgan, organisationer och 
andra som berörs. Idag följs inte lagen 
då vården oftare informerar än lyssnar.

Fråga: Hur säkerställer  ert parti  jämlik 
hälsa och sjukvård för personer med 
utvecklingsstörning? Hur ska ert parti säkra 
samarbetet med funktionsrättsrörelsen?

Primärvården är basen 
för hälso- och sjukvården. 
Med tanke på de 

särskilda behov som människor med 
utvecklingsstörning har bör landsting/
regioner se till att det finns primärvård med 
särskild kompetens för att möta människor 
med utvecklingsstörning. Det är viktigt 
vad gäller både att förebygga sjukdom och 
att ställa diagnos och ge rätt behandling.

Konventionens artiklar 25 och 
26 fastställer staternas åtaganden 
när det gäller hälsa respektive 
habilitering och rehabilitering. 

Personer med funktionsnedsättning 
har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa 
utan diskriminering på grund av 
funktionsnedsättningen. Fysisk aktivitet 
är viktig för alla människors hälsa 
och välmående. Det gäller självklart 
även personer med någon form av 
funktionsnedsättning. I barnkonventionen 
står det att “varje barn har rätt till 

lek, vila och fritid” samt att “ett barn 
med funktionsnedsättning har rätt till 
ett fullvärdigt och anständigt liv som 
möjliggör ett aktivt deltagande i samhället”. 
Det borde vara en självklarhet att alla 
barn men också vuxna ges möjligheten 
till ett fysiskt aktivt liv. Men så är det inte. 
Personer med funktionsnedsättning har 
betydligt sämre fysisk och psykisk hälsa än 
den övriga befolkningen – och det handlar 
i huvudsak om en ohälsa som inte är en 
direkt följd av funktionsnedsättningen. 
Detta gäller även föräldrar till barn 
med en funktionsnedsättning och ofta 
även andra som tar ett stort ansvar för 
omsorgen om närstående. Personer med 
funktionsnedsättning förvärvsarbetar i 
mindre utsträckning än andra och de som 
har arbete är mer oroliga än andra för att 
förlora det. Den lägre förvärvsfrekvensen 
leder till att gruppen har sämre ekonomi. 
Den har också ett genomsnittligt ett mindre 
socialt deltagande och en mer ohälsosam 
livsstil. Stillasittande, övervikt, rökning och 
dåliga matvanor är vanligt. Det är tre gånger 

vanligare att barn med måttlig till svår 
funktionsnedsättning utsätts för mobbning 
än barn utan funktionsnedsättning.
För att uppfylla detta vill vi införa 
obligatorisk rätt att ha med ett egetvalt 
ombud i möten med vården eller 
myndigheterna. Obligatorisk samordnad 

”Få av partierna 
har en uttalad 
politik för grund- 
och gymnasie-

särskolan”.

FUBs kommentar

Samtliga partier tycks vara överens om 
att alla elever ska få en god skolgång 
och att detta även ska omfatta elever 
i grund- och gymnasiesärskolan. Mot 
den bakgrunden är det spännande 
att så lite görs för elevgruppen inom 
grund- och gymnasiesärskolan när det 
inte är valår. Alla tillfrågade partier 
nämner att det behövs fler behöriga 
lärare och speciallärare, samt ett stärkt 
specialpedagogiskt stöd. SD menar att 
lärarbristen kommer minska genom att 
skolan förstatligas, eftersom det kommer 
minska konkurrensen om lärare. Vi 
i FUB menar att detta visar på en 
bristande analys av det problemet som 
den omfattande lärarbristen faktiskt är. 
Utöver det delar FUB partiernas 
uppfattning om att det behövs fler 
behöriga lärare, speciallärare och 
specialpedagoger inom alla skolformer. Vi 
tycker dock att partiernas svar är fattiga 
och hade önskat mer konkreta svar på hur 
dessa satsningar ska genomföras. Grund- 
och gymnasiesärskolan är dessutom de 
skolformer där lärarbehörigheten är 
som lägst och detta bör därmed vara 
en prioriterad fråga hos partierna. 
Några av partierna (M, L, C, S) nämner 
behovet av att fler utbildningar efter 
gymnasiesärskolan. Att få studera 
som vuxen är en viktig fråga för FUB:s 
medlemmar och att denna fråga nämns 
av flera av partierna ser vi som positivt.
Utifrån de väldigt övergripande svaren 
från de politiska partierna är en slutsats 
är få av partierna har en uttalad politik 
för grund- och gymnasiesärskolan. 
Det tycker vi i FUB är högst olyckligt.

Zarah Melander, ombudsman 
Intressepolitiskt påverkansarbete
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individuell plan med personligt ansvar 
för den som upprättat den, brukar-
revisioner av vårdinrättningar med mera.

Uppföljning av lagstiftning 
är grundläggande och måste 
bli bättre. Vi i Moderaterna 

vill bland annat införa nationella 
kvalitetskrav för all hälso- och sjukvård. 
För de verksamheter som inte når upp 
till kraven ska det vara obligatoriskt att 
vidta förbättringsåtgärder. Vi vill även 
uppmuntra till ett ökat samarbete mellan 
vården, skolhälsovården, psykiatrin 
och den ideella sektorn, till exempel 
idrottsföreningar, funktionsrättsföreningar 
och kultursektorn. Här finns stora 
möjligheter att använda sig av varandras 
kunskap och engagemang. Vi tror på att 
försöka komma bort ifrån det så kallade 
stuprörstänkandet. Vården måste helt enkelt 
bli bättre på att sätta patienten allra främst.

Patientlagen infördes 2015 på 
Kristdemokraternas initiativ 
just med syftet att skapa en 

patientcentrerad och jämlik vård. En vård 
som möter enskildas behov utifrån vars 
och ens unika förutsättningar. Uppföljning 
av lagen visar dessvärre att patienternas 
delaktighet i sin egen vård ännu inte har 
ökat. Det krävs ökade insatser för att 
patientlagen ska få genomslag. Det kan 
handla om värdegrundsarbete samt att 
säkerställa att vårdpersonal som möter 
patienter med funktionsnedsättningar har 
rätt kompetens för att lyssna och fånga upp 
deras unika vårdbehov. Kristdemokraterna 
har alltid värnat om goda relationer 
med funktionsrättsrörelsen då vi alltid 
gör vårt yttersta för att vara en röst för 
dem som själva är för svaga för att höras. 

På både nationell, regional 
och lokal nivå finns 
formaliserad samverkan med 

funktionsrättsrörelsen. Vi tycker att 
samarbetet med funktionsrättsrörelsen 
bäst åstadkoms genom förbättrade 
dialoger inom ramen för det demokratiska 
beslutsfattandet i kommuner och 
landsting. Information är viktigt, men 

FUB:s kommentar

S och L kommer inte med några 
konkreta förslag till frågeställningarna. 
SD och M pekar på behovet av att 
lagstiftningen förstärks, tydliggörs och 
behovet av obligatoriska uppföljningar 
med krav på förbättringsåtgärder för 
all hälso- och sjukvård. KD uttrycker 
att vårdpersonal som möter patienter 
med funktionsnedsättningar ska ha 
rätt kompetens för att ”lyssna och 
fånga upp deras unika vårdbehov”. Dels 
tycker FUB inte att alla personer med 
utvecklingsstörning har ”unika vårdbehov” 
utan istället har de samma vårdbehov 
som alla andra om det inte handlar om 
grava flerfunktionsnedsättningar. För 
personer med flerfunktionsnedsättningar 
räcker det inte med att ”lyssna och 
fånga upp”.  C vill upprätta specifika 
primärvårdsenheter med särskild 
kompetens för att möta målgruppen, 
men missar då personer med lätt och 
i vissa fall måttlig utvecklingsstörning 
som inte vill ha särskilda lösningar utan 
istället rätt kompetens inom den befintliga 
primärvården. MP tycker att man ska 
arbeta med att utöka kompetensen för 
målgruppen i de fall vårdcentralerna 
har byggt upp en ”tillräcklig 
patientvolym”. V arbetar för årliga 
hälsokontroller och kompetent hälso- och 
sjukvårdspersonal men anger inte hur.

Nina Alander, förbundsjurist

dialog där företrädare för olika grupper ges 
möjligheter att lämna synpunkter är ännu 
viktigare. Här har vi inte alla svaren, utan 
dialogen och formerna för den bör utvecklas 
i samverkan med funktionsrättsrörelsen. 
Även samarbetet med enskilda vårdgivare 
kan förbättras inom ramen för det 
arbetet som bedrivs i kommuner och 
landsting. Även som parti är vi angelägna 
om att ha fortlöpande dialog med 
representanter för funktionsrättsrörelsen 
såväl lokalt och regionalt som nationell.t

När det gäller att säkerställa 
en jämlik hälsa och 
sjukvård för personer med 

utvecklingsstörning är det dessvärre så 
att situationen ser olika ut över landet. En 
del landsting klarar inte alltid att leva upp 
de krav som ställs. Men det finns även 
goda exempel att lyfta fram, till exempel i 
Sörmland och Skåne, där vissa vårdcentraler 
fått ett särskilt uppdrag för vuxna personer 
med funktionsnedsättning och kan 
tillhandahålla läkarkontinuitet, tillgång till 
tvärprofessionella team, samt samordning 
av insatser. Genom att få en tillräcklig 
patientvolym får vårdcentralerna större 
möjlighet att bygga upp och upprätthålla 
en god kunskapsnivå för målgruppen 
och även erbjuda en ökad tillgänglighet. 
I utformningen av verksamheten är 
det viktigt att brukarmedverkan och 
samverkan med funktionsrättrörelsen 
kommer igång tidigt i processen, så att 
viktiga perspektiv kring bemötande, 
tillgänglighet och kompetens kan beaktas. 

Människors lika värde är en 
grundläggande utgångspunkt i 
vårt samhälle och alla människor 

har kunskaper, förmågor och erfarenheter 
som är viktiga för samhället. Därför 
måste samhället formas på ett sådant sätt 
att alla kan medverka i utvecklingen och 
nå full delaktighet. Människor som har 
funktionsvariation utgör givetvis inget 
undantag i detta avseende. Personer 
med funktionsvariation är medborgare 
med samma rättigheter och skyldigheter 
som personer utan funktionsvariationer. 
Det är viktigt att det utbildas hälso- och 
sjukvårdspersonal med särskild kompetens 
om utvecklingsstörning så att personer får 
rätt vård och bemötande. De som står längst 
bort från vården är ofta de som är i störst 
behov av vård. Vänsterpartiet driver frågan 
om jämlikhet i vården sedan länge. För 
dem med funktionsvariation krävs extra 
insatser och regelbundna hälsokontroller.

Vänsterpartiet samarbetar regelbundet med 
funktionsrättsrörelsen genom att de bland 
annat bjuds in till riksdagen men också på 
andra sätt. Vänsterpartiet sätter stort värde 
på dessa samarbeten för övrigt också pressat 
regeringen för att de tydligare ska involvera 
rörelsen i pågående LSS-utredning.  

Vi vill förstärka och tydliggöra 
befintlig lagstiftning, samt 
införa en patienträttsgaranti 

i patentlagen som stärker patienternas 
rättsliga ställning i vården och som 
klargör vad landsting/vårdgivares 
skyldighet mot patienten innebär.
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ngdomsdisko, kryssning och studiecirkel inför valet i varje 
lokalförening. Länsförbundet Östergötland visar alla tecken 
på att vara ett aktivt förbund. Så var det inte för några år 

sedan: 
– Alla såg bara på sina fötter när det var dags för val till styrel-

sen, berättar Elisabeth Ingvarsson, ordförande i länsförbundet. 
– Det saknades folk som ville vara med i styrelsearbetet och vi 

var på väg att lägga ner.

Lägga ner eller inte?
Förbundet, med sju lokalföreningar, stod inför ett vägval. Men 

istället för att lägga ner bestämde styrelsen sig för att göra vad 
det kallar en ”lightversion” av verksamheten. Att sänka kraven på 
verksamheten och vad de skulle prestera. 

– Vi hade bara prio att ses sex gånger per år. Men bara att vi 
uttalade det högt blev en vändning, säger Elisabeth. Vi kan få för 
oss att vi måste vara så jäkla duktig och kunniga på allt hela tiden 
och hinna allt. Det kan ingen! 

Efter lite byten av roller i styrelsen fick man ny kraft att jobba 
vidare. Sedan dess har mycket av förbundets arbete handlat om att 
göra arbete tydligare och enklare på olika sätt. Allt från att skicka ut 
datum för årets möten och aktiviteter tidigt och på ett överskådligt 
sätt, till att ha tydliga målbilder med vad man vill uppnå under året. 

– Vi har som mål att alla våra lokalföreningar ska hålla studie-
cirkel eller temadag inför valet. De kan till exempel bjuda in en 
lokal politiker. Vi vill också att biblioteken blir en central del i det 

här. 
Förbundet har också stöttat lokalföreningarna med att ansöka 

om pengar för sin verksamhet. Med hjälp av tydliga mallar som 
skickats ut till föreningarna kan mycket arbete sparas.

Stora aktiviteter, till exempel ungdomsdisko där en hel arena 
hyrs in, eller kryssning med hundratals medlemmar, är annat som 
kräver arrangemang på länsnivå. 

Samordna kunskap
Men länsförbundet kan också driva 

frågor genom att ge lokalföreningarna 
fakta och samordna kunskap. En sådan 
enkel sak som att jämföra habiliterings-
ersättningen i olika kommunen kan göra 
skillnad:

– Vi gjorde inte sådant alls tidigare. 
Men nu inför valet ger jag lokalfören-
ingarna material, nu får de någonting 
riktigt att lägga fram när de pratar med 
politikerna. 

Så vad är länsförbundets roll, 
tycker du?
– På länsnivå kan man genomföra större projekt, både när det 

gäller demokratifrågor och det roliga. Och så ska vi ha en tät och 
bra dialog med lokalföreningarna. 

Har ni nått dit nu?
– Jag tycker att vi är på väg men vi har lång väg kvar. 

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har Elisabeth Ingvarsson valts in i 
FUB:s förbundsstyrelse.

TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
FOTO : MAGNUS CARLSTEDT OCH KATARINA SANDBERG 

Länsförbundet 
som vände krisen

För fem år sedan var länsförbundet Östergötland på väg att lägga ner. Med 

sänkta krav och tydlig struktur tog de sig genom krisen.   

Elisabeth Ingvarsson

Elisabeth Ingvarsson 
och Katarina Sandberg från 

länsförbundet Östergötland, 
arrangerar beachparty.Rodriguez Bido Carlos Alfredo och Cabrera Rosa Eudides dansade och 

fixade karaoke på länsförbundets beachparty i februari.

U
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Inre Ringen Falkenberg
– så påverkar de på hemmaplan

e har skapat opinion när politikerna 
ville flytta särskolan ut från stan. De 
har påverkat serviceboenden och 

dagliga verksamheter. Och sedan 2014 
har Inre Ringen en representant i FUB:s 
samverkansråd med kommunen. 

Det sker alltså mycket intressepolitiskt 
arbete i Falkenberg, en lokalavdelning 
som kan peka på en historia där personer 
med utvecklingsstörning tagit en roll i 
påverkansarbetet. 

Boendet är viktigt
Hasse Jansson är med i Inre Ringen 
Falkenberg. För honom är boendefrågan 
viktig. Han har bland annat besökt 
Socialnämnden och berättat hur det är att 
bo på ett serviceboende.

– Det är svårt när det slutar personal. 
Det är många som kommer nya och inte 
vet hur det är, berättar han och tycker att 
det är svårt när rutinerna ständigt ändras.

Hasse tycker att han får gehör från dem 
som styr över hans boende:

– Jag tycker att de lyssnade. Jag vill 
komma ut och berätta igen. Jag vill 
fortsätta att berätta om det som är viktigt, 
säger han.

Gunilla Karlsson är också aktiv i Inre 
Ringen Falkenberg. Gunilla sitter också i 
Inre Ringens riksstyrelse.  Hon har flera 
områden som hon vill påverka. Bland 
annat daglig verksamhet. Både Gunilla 
och Hasse arbetar i dagliga verksamheter, 
just nu genomför de en undersökning för 
att få veta vad de som jobbar där själva 
tycker.

– Jag har gjort intervjuer på mitt jobb, 
berättar Gunilla. 
Alla som vill får svara på tre frågor. Målet 
är att få in över 100 svar.

Är den dagliga verksamheten bra?
Inger Myrén är handledare för Inre 
Ringen Falkenberg. Hon säger att de 
vill genomföra undersökningen för 
att verkligen veta vad de som arbetar i 
verksamheterna tycker.

– Efter LSS-kvällarna hörde vi hur det 
var på andra ställen i landet. Vi tror att vi 
har bra dagliga verksamheter i Falkenberg 
men vi vill veta.

Nu under valåret har föreningen också 
som mål att bjuda in alla politiska partier 
på lokal nivå. Men det har inte varit lätt att 
få dem intresserade.

– Det är svårt att flirta med 
lokalpolitikerna, konstaterar Inger. Segt!
Men föreningen ger inte upp. Genom 
aktiviteter under den lokala Pride-
festivalen har de synts 
och hörts mycket 
och även fått nya 
medlemmar. När ett 
förslag om ett ”Följa-
med-kort” för att 
kompisar lättare ska 
kunna åka tillsammans 
på aktiviteter drogs i 
långbänk i kommunen 
bestämde de sig för att 
göra det till ett medborgarförslag. 

Mera lättläst
–  Då är kommunen tvungen att ta upp 

det till omröstning, säger Inger. 
Vilka frågor väntar i framtiden för 

Inre Ringen Falkenberg? Lättläst är ett 
ämne Gunilla brinner för. Och att både 
kommunens hemsida och myndighetsbrev 
blir mer lättlästa är något de ska jobba 
med i framtiden. 

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Många av FUB:s lokalföreningar jobbar aktivt med intressepolitiskt arbete. 

Inre Ringen i Falkenberg är en av dem. 

Hasse Jansson och 
Gunilla Karlsson från 
Inre Ringen Falkenberg. 
Gunilla sitter också i 
riksstämmans styrelse.

Inger Myrén.

D



U N I K  ·  2 1

Botkyrka kommun söder om Stockholm blev årets LSS-kommun 2016. 

Efter flera års hårt arbete har FUS:s lokalförening förändrats både 

kommunens arbete och inställning till LSS. 

ör 12 år sedan var Botkyrka långt ifrån titeln Årets LSS-
kommun. Kontakten med funktionsrättsrörelsen bestod 
av två LSS-möten per år. Och då handlade det mer om att 

kommunen ville informera än att skapa en dialog. 
Men det året valdes Mai Eriksson till ny ordförande i FBU 

Botkyrka–Salem och den nya styrelsen vände upp och ner på 
mycket av kontakten med kommunen.

– Det blev lite av en revolution, säger Mai och ler. Vi kom 
till första mötet med en rad krav. Det gällde allt! Bostäder som 
saknades, att tjejer med utvecklingsstörning i klass 
8 utsattes för mer våld än andra grupper … att 
personal på gruppbostäder skulle kunna svenska. 
Vi blev helt enkelt stökiga!

Ville träffa politiker
Så LSS-mötet räckte inte till.

– Från början träffade vi bara förvaltningen, 
säger Harald Strand, aktiv både i Botkyrka och på 
länsnivå. Men vi var inte nöjde med det. Förvaltningen har sina 
ekonomiska ramar. Men vi har mest valt att träffa politiker. 

Så föreningen började med öppna 
sammanträden där de bjöd in en politiker 
att delta. 

– Vi sa: ”Vi vill ha en timmes samtal 
med er om saker som är viktiga för er”, 
berättar Mai. 

Och politikerna kom och lyssnade. 
Sakta vände också synen från att 
föreningen var besvärlig till att den blev en 
väg till kunskap. 

– Vi blev några som kunde någonting 
som de behövde veta, konstaterar Mai.

Envishet gav resultat
Men mycket av framgången tror både hon och Harald beror på 
den envishet föreningen visade under lång tid. De fanns överallt. 
Även då de inte fick prata så utövade de påtryckning.

– Vi bestämde oss för att gå på vartenda nämndssammanträde! 
Vi fick inte säga något men vi var där, berättar Mai.

Och bara det faktum att föreningen tog plats och lyssnade 

Botkyrkastilen

gjorde skillnad.
– Det blev en otrolig skärpning, säger Harald Strand.

Inte fritidsaktiviteter
– Sedan sa vi: ”Nej! Det är inte vi som ska ordna 

fritidsaktiviteter.” Det slutade med 
att det blev en tjänst på kommunen 
på 40 procent. Så Klippangruppen i 
föreningen och kommunen har tagit 

över fritiden. 
Vilket så klart gett mer tid 

till påverkan för styrelsen. 
Och föreningen har gjort 
massor och fått igenom 
mycket. Till exempel rätten 
till sommarkollo för alla i 
Botkyrka. 

– Framgångsreceptet är att 
vi inte är otrevliga utan sakliga, säger 
Harald. 

En annan framgångsfaktor tror Harald är att ta ner frågorna 
på en personlig nivå så att alla kan förstå och sätta sig in i vad 
de betyder. Han tar exemplet då kommunen inte vill bevilja 
kontaktperson till den som bor på serviceboende: 

– Då frågar jag: ”Men du då? Har du bara kompisar på jobbet, 
då? Och grannar?” 

Så föreningen har lyckats med massor och kommunen har 
tagit ett stort steg åt rätt håll. Finns det ingenting mer att göra 
då?

– Vi måste utveckla föreningen och nå yngre medlemmar. Vi 
måste rekrytera nytt folk. Det blir en utmaning, säger Mai.

Men det finns ingen tvekan i orden:
– Det är vansinnigt roligt. Det är möjligt att påverka och göra 

saker! 

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har Harald Strand valts till 
ordförande för FUB:s  förbundsstyrelsen. 

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

”Var där, 
var påläst, 
var trevlig!”

Mai Eriksson.

Harald Strand.

F



intradagar 1–2 oktober 2018

Intradagarna anordnas av tidskriften Intra i samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens

Dags att anmäla sig 
till årets Intradagar!

Plats: Clarion Sign Hotell, 
Östra Järnvägsgatan 35, 
Norra Bantorget, 
Stockholm.

Anmälan till 
Riksförbundet FUB: 

Webbadress:
www.fub.se/anmälan-
intradagarna-2018 

Adress:  
FUB
Box 1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41

Pris: 2 dagar inkl lunch 
och kaffe: 4 500 kr

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

www.fub.se

Föreläsare:  
Elisabeth Sandlund, Forum Skill, Funkibator, 
SvenOlof Dahlgren, Therese Follin,  Iren Åhlund, 
Morgan Alling, Majgull Axelsson, Tatja Hirvikoski, 
Petra Björne, Enköpingsmodellen, m fl.

Moderator på Intradagarna: Elisabeth Langran.

Förutom LSS tar årets 
Intradagar upp en rad 
ämnen:

• Bra exempel på stödverk-
samheter. 

• Vad innebär en 
   intellektuell 
  funktionsnedsättning?

• Att ha stödpersonal i 
hemmet.

• Mobbing. Vad kan göras?

• Autism och psykiska 
problem.

• Bra stöd till äldre med 
  utvecklingsstörning.

• Utmanande beteende.

• Att använda sig av LSS 
  för att förbättra 
  kompetensen.

 och mycket mer...

Framtidens LSS på årets Intradagar

Ann-Helen 
Dahlqvist, 
Gävle, är 
chef för 
daglig 
verksamhet.

Harald 
Strand, 
Tullinge, är 
stridbar 
debattör 
och anhörig.

Monica 
Larsson, 
Göteborg, 
har skrivit 
böcker och 
forskat om 
LSS.

Barbro 
Lewin, 
Uppsala, är 
debattör 
forskare 
och för-
fattare.

Göran 
Stridsberg, 
Kalmar, är 
rättsom-
bud och 
anhörig.

På årets Intradagar ägnar vi en halv dag att diskutera framtidens LSS tillsammans med:

Dessutom deltar Anders Viklund, huvudsekreterare i LSS-utredningen, som senare i år ska lägga fram sitt slutbetänkande.

Majgull Axelsson har skrivit ett 
20-tal böcker som på olika sätt behandlar 
utsatthet och styrka. Hennes senaste roman 
handlar om Märit vars bror Lars har en 
funktionsnedsättning. Han mister livet på 
Vipeholmsanstalten. 

Morgan Alling var fyra år när han 
sändes till Vidkärrs barnhem i Göteborg. Om 
sin uppväxt i olika foster- och barnhem har 
han bland annat berättat i Sommar. Han 
är skådespelare med bl a en  rad filmroller 
bakom sig. Dessutom har han arbetat aktivt 
mot mobbing bland barn och vuxna.

Lyssna också till:
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• Börja med att tänka igenom vad du vill säga. En bra 
debattartikel koncentrerar sig på en fråga. Är du precis lika 
upprörd över indraget assistansersättning som du är över att 
kommunen inte bygger en ny gruppbostad? Skriv då hellre två 
artiklar!

• Hitta en lokal koppling och var konkret. Handlar det om 
en kommun, en ort eller ett beslut i kommunfullmäktige, 
så berätta det. Då blir budskapet tydligt. Det som finns 
nära läsarens vardag lockar fler att läsa. Och det vet 
debattredaktören, som därför hellre publicerar en lokal text. 

• Sammanfatta det du vill säga i inledningen. På så sätt fångar 
du läsarens intresse. Därefter kan du ge bakgrunden om det 
behövs. 

• Var saklig. Håll dig till frågan. Undvik personangrepp. Hur 
arg du än är på politikern X som tagit ett uselt beslut så är det 
beslutet du skriver om.

• Försök alltid komma med förslag till åtgärder. Kan du 
dessutom visa att ditt förslag till lösning gynnar allmänheten 
är det ännu bättre.  

• Skriv kort. Då blir du publicerad. Och läst.

• Undvik svåra ord och förkortningar. 

• Ge inte upp! Ofta behövs några försök innan du får med din 
artikel i en tidning. 

Skriv en debattartikel
En debattartikel är ett bra sätt att påverka allmänheten och makthavarna. 

Läs några enkla tips och börja skriva redan idag!

Vad är en debattartikel?
En debattartikel är en text som driver en fråga eller för 
fram en åsikt. Ofta har skribenten ett förslag på lösning 
och vill att fler ska tycka som hen. 

Vem ska jag skicka till?
De flesta dagstidningar tar in debattartiklar. Till större 
nyhetstidningar hör många av sig och konkurrensen om 
utrymmet är stor. Här finns läsekretsen ofta över hela 
landet, och frågorna som hamnar på debattsidorna är 
breda och rör många.

Lokaltidningar har en stark koppling till platsen 
där de ges ut. Mängden inskickade artiklar är färre. 
Lyckas du sedan få till en lokal vinkel på det du skriver 
är chansen stor. På många lokala debattsidor är en lokal 
vinkel en förutsättning för att du ska bli publicerad. 
Börja gärna med att höra av dig till redaktionen. Då får 
du veta hur långt du bör skriva och om det finns andra 
regler att ta hänsyn till.

Blev du sugen på att skriva nu? Om du eller din förening 
lyckas få en artikel publicerad i er lokaltidning så hör av er 
till unik@fub.se och berätta. Kanske kan era erfarenheter 
hjälpa andra föreningar?

Så här blir du tydlig!
Ett bra sätt att få en tydlig struktur på texten kan vara att svara 
på följande frågor: Vad har hänt och vem drabbas? Varför har 
det blivit så? Vad tycker du ska göras åt problemet? 
Så här kan det till exempel se ut:

Vad har hänt och vem drabbas? 
Politikerna i kommunen låter bli att bygga bostäder enligt LSS. 
Unga med funktionshinder tvingas bo kvar hos föräldrarna.

Varför har det blivit så? 
Det är billigare för kommunen att betala sanktionsavgiften till 
staten än att bygga bostäder. Politikerna ser mer till ekonomin 
än till människors rättigheter och behov.

Vad tycker du ska göras åt problemet? 
Kommunen borde följa lagen, lyssna på FUB:s kunskap och 
börja bygga bostäder.

ANNONS

TEXT: MAGNUS CARLSTEDT



2 4  ·  U N I K

FUB i Almedalen 2018
Politikerveckan i Almedalen är ett av årets stora politiska möten. Valåret 2018 

ordnar FUB fyra egna seminarier och är delarrangör av ytterligare två. 

att höra vad resten av panelen har att säga, säger Thomas.
Thomas har sysslat mycket med medicinsk-etiska frågor inom 

flera medicinområden. Och han pekar både på 
frågan om assistansrätt och på diskussionen om 
dödshjälp som frågor som sätter ljuset på vilken 
värdegrund som finns i samhället och inte minst 
inom sjukvården. 

– Vi vet att personer med psykisk ohälsa har 
sämre fysisk hälsa. Nu har vi sett att det är samma 
sak för personer med funktionshinder. 
Kan okunskap döda? är rubriken på seminariet, som 
handlar om att hälsan hos personer med utvecklingsstörning 
försummas. Men enligt Thomas är det viktig att lyfta upp 

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

ed över 4 000 evenemang och 40 000 besökar under 8 dagar 
är Almedalen i Visby på Gotland årets stora politiska mötes-
plats. Och FUB satsar stort på evenemanget valåret 2018.

Seminariernas teman är kopplade till förbundets prioriterade 
områden för året och i panelerna sitter experter, politiker och för-
troendevalda. 

En av de är Thomas Lindén, chefsläkare i Hallands län och 
ordförande för Chefsläkarförbundet. Han är en av deltagarna i 
expertpanelen på FUB:s seminarium Kan okunskap döda?. Frå-
geställningen är: Vad är det som ligger bakom att personer med 
utvecklingsstörning har sämre hälsa än befolkningen i övrigt? Var-
för missas allvarliga sjukdomar mycket oftare i den här gruppen?

– Det här mycket angelägna frågor för mig. Jag ser fram emot 

M

Thomas 
Lindén



FUB:s evenemang i Almedalen 2018

kl 10.00–12.00
FUB på plats i Funktionsrätt Sveriges tält. Möjlighet att pyssla, 
göra egna pins och armband och prata med oss från FUB. 

I Sverige har alla elever enligt lag rätt till en likvärdig utbildning 
av hög kvalitet, men det är inte den verklighet som många 
elever i särskolan möter i sin utbildning. Fungerar verkligen 
särskolan? Ska vi ha kvar särskolan i Sverige och hur ska den i 
så fall utvecklas?
Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1.

problemet till en högre nivå. 
– Det är en värderingsfråga och en diskrimineringsfråga. Den 

som vill göra det till en fråga om bara bröstcancer har missat det 
viktiga. Om man kallar alla till skanning har man löst problemet 
som är rubriken på seminariet men inte diskrimineringen.

FUB:s egna seminarier hålls på mötesplatsen Full Delaktighet, 
mitt i Visby.

TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
FOTO: PIXABAY, VICTORIA SJÖSTRÖM OCH LÄKARFÖRBUNDET

kl 14.30–15.15
Behöver Sverige fortfarande en sär-skild skola? 
 

Aktuell information om moderatorer och vilka som sitter i paneler 
för de olika seminarierna finns på www.fub.se

kl 15.45 –16.30
Kan okunskap döda? Statistik visar att hälsan försummas hos 
personer med utvecklingsstörning.
Vi lyfter fram den skrämmande bristen på kunskap hos per-
sonal i gruppbostäder och daglig verksamhet som leder till 
överdödligheten i cancer och dödsfall till följd av okunskap. 
Vilka insatser krävs för att förbättra hälsan för en grupp som 
är beroende av omgivningens kompetens?
Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1.

kl 9.30 –10.15  
En daglig verksamhet enligt LSS med innehåll och mening – 
vilka är hindren? 

Trots att daglig verksamhet enligt LSS ska erbjuda menings-
full och stimulerande sysselsättning för dem som beviljas 
insatsen, upplevs alldeles för många verksamheter som 
meningslösa. Vad krävs för att den största LSS-insatsen ska 
leva upp till lagens intentioner?
Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1.

kl 10.45–11.30
Mångårig väntan på gruppbostad – varför har unga med 
utvecklingsstörning satts på undantag?
Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har som 
alla andra en önskan om att flytta hemifrån. Men för många 
är detta inte möjligt eftersom de bor i kommuner som hellre 
betalar vite istället för att följa lagen om bostadsförsörjning. 
Andra hänvisas till institutionsliknande gruppbostäder.
Mötesplatsen Full Delaktighet, Birgers gränd 1.

   Tisdag 3/7 

   Onsdag 4/7 

Arbetsmarknaden slår igen dörren i ansiktet på många unga 
vuxna med funktionsnedsättning. Särskilt unga tjejer drabbas 
av stereotypa föreställningar och låga förväntningar. Hindren 
för ett framtida arbetsliv tornar upp sig redan under skoltiden 
och fortsätter efter gymnasiet. Hur kan de undanröjas?
E-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3.

kl 10.30–11.30 
Gemensamt seminarium med Autism- och Aspergerförbundet: 
Kvar på arbetslivets perrong när Sverige går som tåget - för att 
vi har en funktionsnedsättning.

Torsdagen 5/7.

Mötesplatsen 
Full Delaktighet, 
Birgers gränd 1.

Panel kl 15.00–16.15, workshop 16.30–18.00
Projektet Begriplig text där FUB ingår. Panelen svarar på våra 
deltagares frågor om begriplig text och information. Du får 
även ta del av vad projektet hittills kommit fram till. 
Högskolan sal F14.
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äxjö bjuder på sommarvärme och på gräset ovanför badplat-
sen vid Helgasjön grillas och spelas det boll till tonerna av 
reggae. Bara några meter längre bort ligger en gruppbostad 

från 2014. Det är en av stadens absolut bästa tomter. Här finns ingen 
brist på LSS-bostäder och skulle det bli det väntar byggklara tomter. 

– Det är Växjös gräddhylla, konstaterar Kennerth Björn nöjt och 
blickar ner mot vattnet. Kennerth är ordförande i FUB i Växjö och 
en av föreningens verkliga eldsjälar. Under många år har han och 
de andra medlemmarna drivit FUBs frågor i staden. Han är nöjd 
med resultatet och har goda skäl: bra boenden. Fungerande dagliga 
verksamheter, med en butik som fått en naturlig plats i innerstaden. 
Goda fritidsmöjligheter. Och mycket god insyn i kommunen med 

politiker och tjänstemän som lyssnar och är intresserade av vad 
funktionsrättsrörelsen tycker.

– Man måste få politikerna att förstå vikten av de här frågorna 
och man måste vara förberedd, säger Kennerth. 

Från bilen in mot centrum passerar vi flera stora byggprojekt 
och Kennerth tar boendefrågan som exempel: i Växjö finns alltid 
färdiga tomter och ett grundkoncept för parhus som kan anpassas 
för individens behov. Då kan det gå snabbt. Som när ett nytt 
gruppboende behövdes för ett par år sedan.

– De tog beslutet i fullmäktige 14.30. Klockan 15 var första 
grävmaskinen där. Nio månader tog det att bygga. 

Så boendefrågan har länge varit prioriterad. Men också fritid 

I Växjö väntar alltid tre byggklara tomter på ett LSS-boende. Det finns det beslut 

på i kommunfullmäktige. Här har FUB sedan länge tät kontakt med både politiker 

och tjänstemän. Unik for till Växjö för att få veta mer.

Växjö bygger för alla

V

Åsa Lindqvist är 
pappersmakare och 
tillverkar papper på 
Papperian, en daglig 
verksamhet i centrala 
Växjö. Här finns 
en butik som säljer 
hantverk från flera 
dagliga verksamheter. 
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och assistans. Kennerth visar sommarkatalogen från kommunen. 
Utbudet imponerar.

– Vi har fått till så att det finns bilder med. Om man tycker att 
personalen lägger sig i kan man bara låsa sin sig på rummet och 
anmäla sig själv, utan hjälp. 

FUB har varit pådrivande på många sätt. Och politikerna har 
också varit öppna för och lyssnat på funktionsrättsrörelsen. 

– Det är viktigt att ha så öppna dörrar som vi kan bara kan 
ha, säger Tomas Thornell, vice ordförande för Omsorgsnämnden i 
Växjö kommun. 

Han säger att många kommuner betonar att näringslivet ska ha 
lätt att komma i kontakt med politiker och tjänstemän. Men att det 
ska vara samma sak för intresseorganisationer. 

– Det tror jag att alla här är ense om, även om jag sitter i 
opposition.

FUB har också tät kontakt med omsorgsförvaltningen i Växjö. 
I praktiken är det här de politiska besluten ska bli verklighet. Kjell 
Magnusson är omsorgschef och med honom har Kennerth haft 
många samtal under de 15 senaste åren. Båda betonar vikten av att 
de lärt känna varandra. 

– Det måste flyta lite när man diskuterar, säger Kennerth. Kjell 
och jag har alltid kört med öppna kort.

– Det måste vara ett förtroendefullt samarbete, håller Kjell med 
om. Om vi planerar för en gruppbostad är det viktigt för oss att 
få in synpunkter från dem som ska bo där. Just hur den enskilda 
personen tänker.   

Att ha med FUB redan från början är något som både Tomas och 
Kjell tycker är viktigt. Men också att se intresseorganisationen som 

en kunnig medarbetare snarare än någon som ställer jobbiga krav. 
Även de gånger då det inte går precis som FUB eller kommunen vill. 

– Jag kommer ihåg när vi skulle bygga gruppboendet Slöjan, 
säger Tomas. Det blev för dyrt och vi fick backa. Men då gick vi till 
FUB för att se hur vi kunde lösa det. Det är lättare att man är med 
från början än att komma in när det är för sent. 

Det låter nästan för bra för att vara sant. Andra kommuner 
hänvisar till ekonomin och skär bara ner. 
Behöver inte ni det?

— Jo, vi har också besparingar på 25 miljoner 
kronor! Men då gäller det att hitta smarta 
lösningar som inte kostar mera pengar. 

Är det aldrig jobbigt när Kennerth ringer?
— Är det inte det vi är till för? Ska inte folk 

få vara lite småjobbiga? Vi kan inte sitta på vår 
kammare och lista ut vilka lösningar som är bäst 
för individen. 
Tomas tar kommunens hemsida som exempel.

– Kennerth har tryckt på när det gäller att det vara lättläst på 
kommunens hemsida. Det är bra att man blir påmind, att någon 
ställer den frågan. 

Mer än hälften av landets kommuner saknar LSS-bostäder. 
Och många bygger inga nya över huvud taget. Vad är skillnaden 
i Växjö?

– Jag tror vi har ett politiskt klimat där vi är enliga om en 
del saker. Vi kan bråka som fan om besparingar. Men vi vill 
att Växjö ska växa, och då ska alla med. Då måste man bygga 
förskolor, serviceboenden och gruppbostäder. I byggfrågorna och 

Ark för ark. Handgjort papper är eftertraktat. Papperian får beställningar på både bröllopskort och 
inbjudningar. Åsa Lindqvist och Sofia Johansson packar arken som ska pressas och torkas.

REPORTAGE

Kennerth 
Björn.

Åsa 
doppar 
ramen i 
pappers-
massan.

Handgjorda 
kort är en de 
av produkter 
som säljs i 
butiken. 
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miljöfrågorna är Växjö kända för att hålla ihop.
Vad tror då eldsjälen Kennerth Björn – ser det lika bra ut när 

det gäller funktionsrättsfrågorna i Växjö i framtiden?
– Det tror jag! Men jag är lite rädd för vad som händer om man 

säljer ut dagliga verksamheter. 
Politikern Tomas håller med:
– Det finns många frågetecken omkring det, det håller jag med om. 
Kanske är det där ytterligare en av nycklarna till ett gott 

samarbete:
– Vi är inte alltid ense, men det vi diskuterar är oftast detaljerna, 

säger Kennerth.  I de stora dragen är vi överens. 

 
 Då har vi kurser för dig som vill  

använda djur- & naturupplevelser 
i ditt arbete!

 
Mer information om kursen ”Djur och natur ” 

finns på www.nordensark.se/utbildning

Är du personlig assistent, ledsagare,  
personal inom daglig verksamhet,

lärare inom särskola eller liknande?

ANNONS

 

• Smålands andra stad i storlek med cirka 90 000 
invånare i kommunen. Universitetsstad som växer 
och bygger för nya invånare.

• Dagliga verksamheter i kommunal regi.
• Lyhördhet för funktionshindersrörelsen. FUB har tät 

och god kontakt med politiker och tjänstemän
• Stort utbud av fritidsaktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning. God tillgänglighet till dem.
• Ett aktivt råd, Jobbet i Centrum, där medarbetare   

från olika arbetsplatser inom daglig verksamhet 
planerar och genomför fritidsaktiviter. Till exempel 
föreläsningar, mässor, hälsodagar, utställningar mm.  
I gruppen finns också personal,  kommunen och FUB.

• Ingen brist på LSS-bostäder. Kommunen har beslutat 
att alltid ha tre byggklara tomter om det behövs fler.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Tomas Thornell, 
vice ordförande i 
Omsorgsnämnden i 
Växjö och omsorgschef 
Kjell Magnusson.

 Växjö går före



VAR MED OCH STÖD FUB SOM FÖRETAG GENOM ATT 
GÅ MED I 1956-KLUBBEN.

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.

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

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN 
OCH STÖDJER FUB !
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Sången
får alla 
att växa

Replokaler, musikrum, teaterrum, gym och relax. Och ett 
eget musikkafé med fikaservering. I Musik Uniks lokaler 
tio minuters promenad från centrala Linköping finns gott 

om plats. Men även om här ryms allt från bakning i kaféet till 
nutidsorientering står musiken i centrum. 

Sedan 2016 har den dagliga verksamheten funnits i den före 
detta skolbyggnaden.

– Vi har byggt upp allt tillsammans, säger Jennie Ahlstrand 
som är föreståndare för verksamheten. Alla har hjälpt till att 

skruva ihop stolar och måla. 
Tillsammans med Calle Lööf, som är på Unik Musik 4 dagar 

varje vecka, visar Jenny runt i lokalerna. Det är ljust och nymålat. 
Och rymligt. Verksamhetens egen vaktmästargrupp har gjort 
mycket av renoveringen av lokalerna själva. 

I källarplan finns en liten träningslokal 
och intill den en bastu. Så gott som alla 
promenerar och tränar regelbundet. Med 
en bastu i lokalen blir det lättare med 
motivationen. 

Replokal i källaren
Här finns också vaktmästargruppens 
verkstad. Och så klart replokalen med elbas, 
gitarrer och trumset. Calle slår sig vant ner 
bakom trummorna och börjar med ett enkelt komp. 

– Alla spelar instrument här, säger Jennie och visar hur de 
jobbar med till exempel lådtrummor som musikern sitter på och 
som är lätta att hantera. Ett rum är fyllt med keyboardar och de som 
vill och kan spela efter ett förenklat notsystem. 

Men framför allt är sången en viktig del av verksamheten. 
– Det är det enda kravet vi har här, att man ska vilja vara med och 

sjunga, säger Jennie och berättar att sången utvecklar deltagarna på 
ett sätt som förbluffat många. Bland annat har en nyanländ ung 
man från Somalia som helt saknade svenska ord börjat hitta ett 
språk genom tecken och favoritsången. 

– Vi har en kille som ingen hört sjunga tidigare. Hans pappa 

En daglig verksamhet som 

rymmer flera delar men där musiken 

är grunden. Unik Musik låter sång 

bli en del av vardagen. Och det får 

deltagarna att växa.

Süleyman 
Yildiz spelar 
på en trumma 
som samtidigt 
fungerar som 
sittplats.
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grät när han hörde det. Nu sjunger han till och med när han jobbar 
i kaféet. Han hade ett jättedåligt tal men nu har det kommit många 
ord. Vi ser att det är tack vare musiken.  

Att sjunga och uppträda med sång stärker ssjälvförtroendet 
och tränar motoriken och språket på flera sätt. När vi tittar in i 
datorsalen sitter flera deltagare och skriver texten till en ny sång. 

Uppträder i samhället
Ett av Unik Musiks mål är att söka sig ut i samhället. Bland annat 
genom konserter.

– Tidigare uppträdde vi oftare ute på serviceboenden och 
äldreboenden. Men sedan vi startade vårt eget musikkafé har vi 
begränsat det lite. Nu blir det ett par gånger i månaden. 

Flera av besökarna här har också plats ute i arbetslivet:
– Vi försöker hela tiden hitta andra arbetsplatser ute i samhället. 

Och vi har flera som fått plats, säger Jenny.
Calle är en av dem som även arbetar ute på ett företag. En dag i 
veckan är han i en sportbutik i Linköping. 

– Men det är roligare här, slår Calle fast.
Allra bäst tycker han om att måla. Och att uppträda. 

Och det märks när musikkaféet öppnar en stund senare och 
Jenny börjar spela ”Stad i ljus”. Det blir både solosång och kör, 
spontan dans och trumkomp till keyboarden. Besökarna kring 
kaféborden får uppmärksamhet, och både en lokal Tommy Körberg 
och en Loa Falkman är på plats. 

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

• Unik Musik bildades 2016 i privat regi.
• Tillstånd för 40 deltagare men har satt ett tak på 

max 25 besökare per dag.
• 8 anställda, varav 6 på heltid. 
• Huvudinriktningen är musik och sång, men 

deltagarna är med i grupper som sysslar med 
matlagning, kafé, foto/film eller vaktmästaruppdrag. 

• Musikkafé för allmänheten två gånger per vecka.
• Uppträder ute i samhället flera gånger i månaden.  
• Ett mål är att ge deltagarna jobb på andra platser i 

samhället. Flera kombinerar idag Unik Musik med 
en arbetsdag på någon annan arbetsplats. 

Jennie Ahlstrand driver 
en daglig verksamhet 
där musiken är viktig.

Joakim Svartling spelar gitarr medan kompisen Calle Lööf 
kompar på trummor. 

Baka, servera och ta 
betalt. I musikkaféets 
servering jobbar Martin 
Wangberg och Martin 
Danell. 

Sång stärker och blev första steget till ett nytt språk 
för ”Abdi” Abdirahman Mahammed Ali. 

 Unik Musik i Linköping
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Alla bra lösningar 
kostar inte mer pengar. 

Tvärtom. När Växjös 
gruppboenden började 

laga all mat själva istället 
för att köpa färdig blev 

maten både billigare och 
bättre. Samtidigt fick de 
boende mer inflytande 

över sin vardag. 

– Det blir bättre mat, lagad från grunden, 
konstaterar Anna Svensson, som jobbar på 
Väderkvarnsbackens gruppboende i Växjö. 

Här har personal och de boende under 
många år lagat maten tillsammans i köket. 
Anna Svensson är en av dem som går en 
utbildning och är kostombud och fått lära 
sig mer om hur det går att få en bättre 
kosthållning på gruppboendet. 

– Här gör vi redan mycket av detta, 
konstaterar hon.

Och medvetenheten om att maten är 
viktig finns här. 

–Vi har haft en dietist på besök, 
berättar Anna. Och vi jobbar verkligen 
efter tallriksmodellen. 

Att mat och hälsa hör ihop är något 
man jobbar med.

Många 
vinster när 
boendet 

lagar 
maten

LANDET RUNT

– För ett år sedan var viktuppgången 
stor hos många. Därför hjälper vi till att 
hålla lite koll på måltiderna.

Med mer medvetenhet har flera av 
de boende brutit trenden och därmed 
blivit rörligare. Några har också börjat gå 
promenad med hundar.

Från kommunens sida har det 
visserligen inneburit en kostnad för 
utbildning. Men kostnaden för matinköpen 
minskar och de boende får både del i 
matlagningen och bättre hälsa.  

– Vi utvecklar matlistorna hela tiden. 
Till exempel vill vi få in mer fisk i kosten 
nu, säger Anna.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Linda Jensen 
och Anna 
Svensson lagar 
mat tillsammans 
på Väderkvarns-
backens 
gruppboende 
i Växjö.
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Göran ”För att 
orka jobba behöver 
man en bra fritid” 

Behöver du stöd för att 
komma ut i arbetslivet?
Via Misa kan du få daglig verksamhet 
på en arbetsplats.
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Gör verksamheten
i FUB mer tillgänglig 

– skriv lättläst!

TILLGÄNGLIGHET

ANNONS

Lättläst text gör det möjligt för fler att själva läsa och förstå skri-
ven text. På så sätt stärks egenmakt, inflytande och delaktighet 
för FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning.

Innan du börjar skriva kan det vara bra att börja med tre frågor.
Vad ska jag berätta? För vem skriver jag? Och vad är viktigast att 

få med? 
Att veta vad du vill ha sagt och att ha kunskap om ämnet är en 

förutsättning för att texten ska bli begriplig. Likaså är det viktigt att 
veta vem texten är tänkt till för att kunna anpassa både innehåll och 
språk. Välj noga så blir texten både tydligare och kortare.

Lättlästa texter skrivs på ett visst sätt för att det ska vara lättare 
att ta emot och bearbeta information, minnas, tänka och förstå. 
Använd den här checklistan för att kolla din text:

• En bra rubrik som talar om vad texten handlar om. 
• Skriv korta meningar. Undvik bisatser. Ta bort onödiga ord och 

formuleringar.
• Förklara svåra ord
• Undvik onödiga synonymer
• Börja med det viktigaste. Då får fler veta det, även om de inte 

läser allt. 
• Ibland passar det bättre att skriva i kronologisk ordning. 
• Ha en tydlig avsändare och mottagare
• Använd ett direkt och aktivt språk. Skriv ”styrelsen bestämde att 

Anne ska …”  istället för ”det beslutades att …” .
• Undvik bildspråk.
• Använd konkret språk: skriv det du menar, till exempel ”grill-

kvällar och badutflykter” istället för ”sommaraktiviteter”. 
• Sambandsord: ord som ”därför” och ”för att” gör det lättare att 

uppfatta orsak och verkan. ”Men” visar kontrast.
• Undvik helst siffror. Skriv ”nästan alla” istället för ”85 procent 

av gruppen”.
• Inga grammatiska fel eller felstavningar.
• Undvik okända förkortningar.
• Luftig formgivning ökar läsbarheten. Undvik versaler. Fetstil på 

nyckelord kan underlätta, har projektet Begriplig text visat. Gör 
stycken och sätt mellanrubriker. Använd punktlistor om det 
passar innehållet. 

• Frasanpassat radfall gör det lättare att följa med. För den ovana 
ser det konstigt ut. Ibland kan du behöva formulera om.

• Till slut: låt gärna en tänkt mottagare läsa texten medan du tit-
tar på och samtalar med hen om texten. Var hakar det upp sig? 

Hur jobbar ni med lättläst text i er förening? Berätta gärna! Skriv 
till victoria.sjostrom@fub.se.

TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM
FOTO: PiXABAY

Det här är den femte delen i serien om hur vi kan göra vår verksamhet mer 

tillgänglig inom FUB. Och den handlar om att skriva lättläst. 
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Kultur 18 i Strängnäs 
I strålande solsken genomfördes 
årets kulturdag. Hela centrum var 
fyllt av kulturaktiviteter. 

FUB-kören avslutade vårter-
minen med ett uppträdande i 
Grassagården (stadens hem-
bygdsgård). Applåder och hejarop 
avslutade konserten. Kören har 
uppträtt på samma plats några 
gånger så ingen nervositet kunde 
märkas.

LANDET RUNT

Varför ville du göra en film om ditt liv?
– Jag tycker att politikerna speglar det 

fel. De bara räknar att det kostar pengar. 
Ingen talar om vad det är som kostar 
pengar. Och framförallt vad alternativen 
är, och vad alternativen kostar.
Hur har du gjort filmen?

– Allt är gjort ideellt. Via en av mina 

assistenter som är inom reklambranschen 
och som känner folk. 
Det var premiär på filmen nu på 
riksstämman – är du nöjd med filmen 
och hur togs den emot?

– Jag är nöjd! De verkade positiva. 
Hur vill du sprida filmen? Var kommer 
man att kunna se den?

Mitt 
liv – en 

debattfilm

Markus Petersson, vice ordförande för Inre Ringens 
riksstyrelse, har gjort en debattfilm inför valet. 

Kortfilmen handlar om Markus vardag. 

Solen stod högt på den klarblåa himlen 
när ”Med alla sinnen” arrangerades på 
Skutboudden i Brunskog i västra Värm-
land. Aktivitetsdagen som riktar sig 
främst till personer som jobbar på daglig 
verksamhet eller går i särskola. 

Dagen bjöd på ett varierat program.  
Teater Mimulus var på plats och visade sin 
verksamhet. Trollkarlen Roberto fascine-
rade publiken bland annat med det svä-
vande bordet. Musik bjöds det på i form 
av gruppen The Hottentotten Stompers. 
Hästar och kaniner fanns också på plats. 
Man kunde prova på att spela afrikanska 
trummor, lära sig om biodling med mera. 
På logen kunde man rita teckningar, prova 
hattar, få naglarna och håret ompysslat, 
lära sig dreja och tova samt hjärt- och 
lungräddning.  Här fanns även utställare 
i form av landstingets hjälpmedelscentral, 
Arvika bibliotek och olika dagliga verk-
samheter. 

– Jag lade upp den på Facebook igår. 
Och den ska läggas ut på You Tube. 
Kanske andra kanaler också. Jag skulle 
vilja att den går till TV4!
Kommer du att jobba vidare med film?

– En tanke är att det kan komma en 
fortsättning. Men det är bara en tanke 
än så länge. Jag ska prata med mina 
medarbetare. I och med att det är ideellt 
och på fritiden. 
Filmaren Tom Alandh såg din film och 
var mycket positiv.

– Han hade gärna sett en tio-minutare, 
men det kostar pengar. Lite sponsring 
hade inte varit fel!

Se Markus film på:
https://youtu.be/YwT9lAm0Sqw

Filmare är Oskar Olsson i samarbete med 
kommunikationsbyrån Companeros.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Arrangörer för dagen var FUB, Vux-
enskolan och Autism- och Asperger-
föreningen. De hade även utställnings-
montrar där de informerade om sin 
verksamhet. Idén till dagen kom från 
ett lättlästprojekt. När det projektet 
var slut hade man pengar över, och då 
gjorde vi en liknande dag som denna. 

Sedan dess har vi haft denna dag 
på Skutboudden i slutet av maj. Två av 
eldsjälarna bakom dagen, Rut Jontén 
Persson från FUB och Bosse Dalmo 
från Vuxenskolan, var mycket nöjda 
med arrangemanget. Det är så roligt att 
se glädjen hos i alla deltagare. 

TEXT OCH FOTO: MARKUS REDMAN

Med alla sinnen 
i västra Värmland

Filmaren Tom Alandh pratar med Markus Petersson.
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