Unik ännu mer unik
med två framsidor!

..
..
LATTLAST
12 sidor

FUB

F Ö R B A R N , U N G A O C H V U X N A M E D U T V E C K L I N G S S TÖ R N I N G · N U M M E R 4 O K TO B E R 2 0 1 4

Zlatan hjälper ”Det okända landslaget”
Hälsospalten ger råd
Besök från riksdagen – Klippanledare

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning
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DET OKÄNDA LANDSLAGET

Zlatan gjorde drömmen till verklighet
för ”Det okända landslaget”
Det handlar om fotboll. Det handlar om Zlatan
och det är nästan som en saga.

– Jag ville göra allt för att killarna i ”Det okända landslaget” skulle få uppleva VM, säger Zlatan Ibrahimovic. Foto: Niklas Larsson, Bildbyrån.

I somras var det VM i fotboll
för personer med lindrig
utvecklingsstörning i Brasilien.
”Det okända landslaget” saknade pengar.
De 16 killarna i landslaget var ledsna för
att de kanske inte skulle kunna resa dit.
Men då hände något
som nästan är som en dröm.
Den kände fotbollspelaren
Zlatan Ibrahimovic tycker att alla ska
få chansen att spela fotboll.
Han ville hjälpa landslaget att få spela i Brasilen.
Därför skänkte han en stor summa pengar.
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Stefan ”LIllen”
Förbundskapten

n Ibrahimovic.

Jansson och Zlata
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”Det okända landslage

t”.

Fotboll ska spelas av alla
– Fotboll ska spelas av alla, oavsett kön,
handikapp eller inte.
Jag ville göra allt för att hjälpa dem
att få uppleva VM.
Det var en självklarhet, sade Zlatan Ibrahimovic
när han fick frågan.
Förbundskapten Stefan ”Lillen” Jonsson berättar
att de nästan inte kan fatta
att de fick hjälp av Zlatan så att de
kunde åka och spela VM i fotboll i Brasilien.
– Det gick inte så bra i VM som vi hoppats på.
Men det gör inget.
Minnena därifrån är väldigt fina.
Det tycker alla spelar. Och så fick vi träffa Zlatan
innan vi åkte. Det var häftigt för alla.
Han peppade alla spelare och berömde
landslaget för att vi kämpade bra, säger Stefan.
Efter mötet med Zlatan har alla velat
träna ännu mera och satsat stenhårt på fotbollen.
– Vi är ett bra lag. Nu tänker vi framåt.
Vår nästa stora match är EM 2016 i Frankrike.
Nästa år har vi fyra träningsläger.
Det första blir i februari.

Vi kommer att ha vår bas i Karlstad,
säger Stefan ”Lillen” Jonsson.

Zlatan vår ambassadör?
Och om allt går som förbundskaptenen
hoppas på
kommer ”Det okända landslaget” i framtiden
ha Zlatan som ambassadör för landslaget.
– Vi håller tummarna. Zlatan har redan
betytt jättemycket för killarna
som spelar i landslaget.
Allra allra viktigast är ändå att de fått
ännu bättre självkänsla och lust att spela fotboll.
Stefan ”Lillen” Jonsson passar också på
att skicka med en efterlysning;

Vill du spela i landslaget
– Det okända landslaget behöver fler spelare!
Om du gillar att spela fotboll
och har spelat i 11-mannalag så hör av dig.
Kanske just Du får chansen
att bli en av spelarna i ”Det okända landslaget”,
som nu har mer än 11 500 följare på facebook.
www.facebook.com/okandalandslandslaget
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PRIVAT
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RÄTTEN TILL ARBETE

Första jobbet med lön för Elin
Elin Vesterlund har fått sitt första jobb med lön.
– Nu bestämmer jag själv över mina pengar.
Det känns bra, men framförallt trivs jag på jobbet.

Jag vill jobba ensam och tycker om när det är lugnt.
Det är det här. Jag behöver inte bli stressad
och må dåligt.
Olika arbetsuppgifter
Elin har lite olika arbetsuppgifter under dagen.
Mest städar hon och ser till att det är rent och fint.
Hon jobbar också med catering till andra företag;
gör smörgåsar och sallader till exempel.
En annan arbetsuppgift är att göra fruktkorgar
som företag beställer av TSC.
Elin säger att det är hennes första riktiga jobb.
Personalen samlad på TSC, Teckenspråkscentrum i Sundsvall.

I drygt ett år har Elin Vesterlund arbetat
på företaget TSC, Teckenspråkscentrum i Sundsvall.
De är ett socialt företag. Det betyder att alla
som jobbar där får vara mer delaktiga i alla beslut.

Nu får hon lön. Tidigare gjorde hon olika jobb
som hon fick på sina dagliga verksamheter.
– Jag städade på olika äldreboenden.
Nu trivs jag bättre. Jag deltar mer i alla på jobbet;
på möten och kan bestämma mer själv.

– Vi kan påverka och alla bryr sig om varandra.

Vuxen på riktigt

Det fungerar väldigt bra.

Tack vare att jag får en lön och

Jag tycker om att gå till jobbet varje dag.

kan bestämma själv
vad jag vill göra med mina pengar

På TSC, Teckenspråkscentrum har alla

känner jag mig mer vuxen.

som jobbar där någon funktionsnedsättning,

Det är först nu jag känner mig vuxen på riktigt,

många har hörselnedsättningar.

konstaterar Elin Vesterlund.
Sedan går hon och fyller på diskmaskinen

– Alla bryr sig om varandra. Här är det inget

efter lunchen och passar på att prata lite

problem att man har en funktionsnedsättning.

med en av sina 20-talet arbetskamrater

Det bästa är att man får jobba i sin egen takt.

på TSC, Teckenspråkscentrum.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Ett gott liv – ny rapport från FUB
”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden,
nu och i framtiden,
för personer med utvecklingsstörning.
Det är namnet på en ny rapport från FUB.
FUB har frågat personer med utvecklingsstörning
hur de vill bo
och vilket stöd de vill ha i bostaden
för att det ska fungera bra.
I rapporten kan man läsa att personer
med utvecklingsstörning har olika önskemål
om hur de vill bo.
De har också olika åsikter om
vilket stöd i bostaden de vill ha.
På de områdena är inte
personer med utvecklingsstörning
annorlunda än andra.
De flesta människor
tycker olika om hur och var man vill bo.
Vill bestämma själv
I rapporten står också att man inte
vill vara för mycket ensam.
De flesta vill göra saker tillsammans med andra.
Man vill också bestämma själv
med vem eller vilka
personer man ska bo tillsammans med.
Rapporten visar också
att det är många som vill ha ett husdjur.

Vill du veta mer om rapporten
kan Du kontakta:

Den visar också att de flesta vill göra saker
man tycker om på sin lediga tid.
Man vill helt enkelt få leva ett helt vanligt liv.
Rapporten ”Ett gott liv” finns att läsa och ladda ner
på: www.fub.se/asikter/rapporter

Eva Borgström
Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-508 86 63
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Fråga FUB-experten

FUB:s jurist Nina Alander svarar på frågor
Rätt till ledsagare även om du bor i servicelägenhet!
FRÅGA

Jag är ledsen och arg för att jag inte kan plocka svamp längre.
Min ledsagare och jag brukade alltid göra det på hösten.
I mars sa kommunen plötsligt
att jag inte får ha kvar min ledsagare
för att jag bor i en servicelägenhet.
När jag frågar personalen om hjälp att plocka svamp
säger de att jag måste förstå
att de inte har tid att vara i skogen
och att de inte är några skogsmullar.
Ska jag aldrig plocka svamp mer?
SVAR

Jag tycker att du ska prata med chefen i gruppbostaden
mre Hein

s

och säga att du vill ha det skrivet på papper
att personalen inte har tid
Om chefen inte vill skriva så går det bra
att chefen ringer till LSS-handläggaren och säger
att det saknas personal till att plocka svamp med dig.
Om personalen inte har tid med
att följa med dig på olika aktiviteter

VA R N IN

flugsvamp
.

G : På bilde
n är det en
giftig
Den ska m
an inte plo
cka!

kallas det för resursbrist.
När du har fått det skrivet på papper
så kan du kontakta LSS-handläggaren och säga
att du vill ansöka om en ledsagare
som är med dig och plockar svamp
på grund av resursbrist i personalen.
Du kanske kommer på fler saker som
du och ledsagaren brukade göra
och som du saknar och inte kan göra längre.
Säg det till LSS-handläggaren också.
Du har rätt att få en ledsagare
om personalen inte kan
även om du bor i en servicelägenhet.
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Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28

Foto: Agn
e

ta Bergha

att hjälpa dig plocka svamp.

Fråga Lotta
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”Jag har svårt att somna på kvällarna. Finns
det något man kan göra, eller äta och dricka
på kvällen så man har lättare att sova.”
Från Andreas
Lotta Dyall, kost- och hälsocoach.

Hej Andreas!

Det finns mat som hjälper till att öka melatoninet
i kroppen.
Melatonin är ett hormon som gör att vi blir sömniga.
Det finns ibland annat i mjölkprodukter, valnötter,
pumpafrön och kiwi.
Det finns även örter som hjälper
så man blir sömning.
Du kan dricka te av olika örter, exempelvis citronmeliss,
humle, johannesört, passionsblomma
De örterna är också rogivande.
Det finns kvällste i vanliga affärer
som du kan prova.
Drick inte kaffe för sent
Det du också kan tänka på är att inte äta
så kallad snabbmat eller dricka kaffe för sent.
Se till att släcka ned, mörkret hjälper till att göra dig trött.
Om du har svårt att varva ned kan du kanske läsa en bok

Ört-te är bra på kvällen.

eller lyssna på en ljudbok eller avslappningsmusik.
Undvik datorer och läsplatta och ljus från mobilskärmen.
Det kan istället göra dig pigg.
Se till att du rör dig ordentligt under dagen,
så även kroppen känner att den är trött
och vill ta det lugnt.
Hoppas de här råden kan hjälpa dig!
Foto: Agneta Berghamre Heins
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NYA VÄNNER

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

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

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

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

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

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

Hej, jag heter Rita och är 55 år. Jag önskar
träffa en snäll och omtänksam kille i
Helsingborgstrakten. Mina intressen är bowling,
dans och mysiga hemmakvällar. Även brevvänner
sökes. Skicka gärna med foto.
Hej! Jag är en man på 76 år, bor i Malung i egen lägenhet
Skriv till Rita Andersson
på ett serviceboende. Mina intressen: promenader, måla och
ta en sväng på dansveckan. Jag söker damer i samma ålder att
Hej, jagmed.
är en
killegärna
på 21
år med
och ett
borfoto.
i ett
brevväxla
Ni får
skicka
gruppboende
i Slite. Jag söker efter brevvänner i
Skriv
till Bengt 057

åldern 18-21 år. Jag spelar fotboll i VIF Gute och
bowlar.
Jag gillar
också
läsa, spela
Hej!
Jag heter
Anna,
är 32att
årgå
ochpå
borstan,
i Ängelholm
i egen
lägenhet.
Minatitta
intressen
är umgås
med vänner,
kyrkan,
på datorn,
på film
och lyssna
på musik.
Dulaga
får
mat,
baka
bröd,
långgolf
och
resor.
Jag
söker
en
kille
på
30gärna ha liknande intressen. Svara gärna med foto.
40 år som bor i Skåne. Du ska bo i egen lägenhet och vara
Skriv till Marcus Mattsson

självständig. Drogfri, rökfri, snusfri, måttlig med alkohol. Du ska
vara romantisk och uppmärksam.
Hej,till
jagAnna
heter058
Therese och är 36 år. Jag tycker om
Skriv

att sjunga karaoke, spela playstation och att gå i
naturen.
Du som
svarar ska
vara
år. iHelst
Hej!
Mitt namn
är Johan,
jag är
24 35-40
år och bor
Skellefteå.
duenboflickvän.
i Stockholm.
Du som
svararannat
ska bio,
vara
Jagska
söker
Mina intressen
är bland
snäll och
pålitlig.
bowling,
mysiga
hemmakvällar, cykla och matlagning.
Skriv
059
SkrivtilltillJohan
Therese
Elmessar
Hej!
och31ärårensom
stabil,
kramgo
Hej,Jag
jagheter
är enAnita
kille på
söker
dig kvinna
påromantiska
50 år. Jag söker
en
man
45-55
år.
Mina
intressen
tjej 25-30 år. Mina intressen är är att gå
på bio, titta på sport, matlagning, musik och fiske. Jag skulle bli
romantiska middagar och sköna hemmakvällar. Jag
glad om du ville skriva till mig.
är en
kille med massor av humor. Svara
Skriv
tillsportig
Anita 060

gärna med foto.
Skriv
Svanberg
Hej!
JagtillärPatrik
en tjej som
vill ha en trevlig kille. Jag bor i
Lidköping. Du får bo här i närheten. Jag älskar djur och har en
Hej,Jagjag
hetertillMonica
och fyller 45och
år ispelar
december.
katt.
hjälper
med handikappridning
bowling.
Lyssnar
på
all
musik.
Jag är blind. Jag bor i egen lägenhet i Landskrona.
Skriv
Anneli
Jag till
tycker
om061
att jobba på dagcenter. Jag

tycker även om att gå ut på promenader. Jag vill
Hej!
Jag heter
Jag är
år och
söker
en kille
36-40
brevväxla
medLena.
kvinnor
och36män
i min
ålder.
Skicka
år.gärna
Jag gillar
att
gå
på
promenader
och
gå
på
bio
och
ut
och
äta,
med foto.
fika, bada, gå på FUB-danser, spela bowling, bingolotto och
Skriv till Monica Svensson
mysiga hemmakvällar. Snäll och pålitlig och söt. Han ska bo här
i närheten av Piteå. Skicka foto.
Hej,till
jagLena
är en062
kille på 46 år.
Skriv

Bor på ett
gruppboende i Kalix. Är intresserad av dans, titta
på Mitt
TV, köra
bil,är
vara
ute ochjag
promenera.
Söker en
Hej!
namn
Johanna,
är 22 år gammal.
Jag
tjej snälla
att brevväxla
med
eventuellt
träffas.
söker
tjejkompisar
attoch
brevväxla
och hitta
på saker med.
Mina
intressen
är att dansa,
Skriv
till Tore
Oja cykla, sjunga och prata. Jag bor i
Västernorrland.
Skriv till Johanna 063

8 · UNIK LÄTTLÄST

OBS!
UNIK_NR6_2007_03.indd
Glöm44 inte ditt eget namn
och din adress!

07-12-11 14.37.40

NYA VÄNNER

Hej jag heter Mikael och är 29 år och är singel.
Jag jobbar i Sunne. Vi jobbar med tre underbara hästar. Jag
skulle vilja träffa en kvinna i mitt liv 23-25 år. Det är trist att
man är 29 år - nu skulle det vara roligt att ha en tjej i livet. Jag
gillar åka på bio, åka på kryssning, promenera med hunden.
Berätta vem du är och skicka gärna ett foto.
Skriv till Mikael 064
Hej! Jag är en snäll och glad tjej på 27 år. Bor
i Kungälv, norr om Göteborg. Jag tycker om hundar,
matlagning, dans och film. Söker en snäll och omtänksam
kille i Göteborgstrakten, mellan 26 och 35 år. Jag längtar
efter ditt brev, skicka gärna med en bild.
Skriv till Erika 065
Hej! Jag är en kille på 47 år som söker en flickvän. Bor
i Örebro. Mina intressen är musik, bowling, promenad, mat,
bio och bakning.
Skriv till Sven-Ola 066
Hej, jag heter Nemo. Jag är 20 år och bor i Stockholm.
Jag tycker om katter, musik, spela minigolf, pingis, bowling,
dansa och titta på film och tv. Vill träffa en söt och snäll
tjej. Om du vill träffa en snäll och snygg kille, skriv till mig. Vi
kan gå på café eller göra något annat du gillar. Jag är ofta i
Halmstad på loven.
Skriv till Nemo 067
Hej, jag heter Bertil. Jag är en trevlig och ärlig man som
tycker om dansmusik och har mycket cd-skivor. Jag bor i
Värmland i Grums. Jag söker en kvinna samma intressen.
Jag tycker om djur, gillar att gå och fika och åka på bio. Jag
hoppas få svar med ett foto.
Skriv till Bertil 068
Hej! Jag heter Maria och är 42 år. Jag bor på
gruppboende i Borlänge. Mina intressen är dans, musik, fika,
bingolotto. Söker en pojkvän 40-50 år och bosatt i Borlänge
eller i närheten. Skicka med ett foto. Hoppas på svar!
Skriv till Maria 069
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Hej! Jag heter Sven Erik och är 62 år och bor i Hörby.
Jag jobbar med post till kommunen och hörselskydd. Jag har
undulater, gillar Bingolotto. Röker inte, snusar inte. Jag gillar
att gå ut och äta ibland, öl, läsk och glass. Jag vill skriva med
nya vänner – män och kvinnor.
Skriv till Sven Erik 070
Hej! Jag heter Per-Åke och är 31 år. Jag bor i Vansbro
kommun. Jag brukar cykla och kolla på datorn. Skulle vilja
träffa en tjej från Dalarna.
Skriv till Per-Åke 071
Hej, jag heter Ebba. Jag är 32 år. Jag bor på ett
gruppboende i Viken. Jag jobbar på café och på media daglig
verksamhet. Jag tycker om att simning, disco, bowling,
Hoppas du svarar. Skicka gärna ett foto.
Skriv till Ebba 072
Hej, jag är en kille på 62 år som söker en tjej 50-65 år
i Halland. Jag bor i egen lägenhet och gå promenader ner till
stan. Jag jobbar på dagarna och ser på tv. Du ska helst vara
rökfri. Hoppas på svar.
Skriv till Lars-Göran 073
Hej! Jag är en snäll och trygg 21-årig kille som gillar
att gå ut och fika eller ta en öl med kompisar. Mitt stora
intresse är raggarbilar och rockabillymusik. Jag tycker om att
dansa, men även hemmakvällar med en bra film. Jag trivs
med mitt liv i en lägenhet i Värnamo. Har börjat intressera
mig för matlagning och tycker om att äta god mat. Det
enda jag saknar är en tjej att dela roliga minnen med.
Skriv till Jacob 074
Hej, Jag heter Andreas 34 år med Asperger syndrom.
Är singel och bor i Hässelby. Jag gillar både killar och tjejer
(bisexuell.) Jag är trött på singellivet nu. Har en labrador
som heter Ludde. Jag tycker om att gå på stan, fika, äta
lunch, bio, bowla. Och ta långa promenader med Ludde.
Hoppas det finns någon som skulle vilja göra detta med mig
eller bli tillsammans med mig. Du får gärna maila mig på
brunnstrom.andreas@gmail.com.
Skriv till Andreas 075

Efterlysning!
Maria Hansen (052)– vi har fel adress till dig. Du har fått svar som vi vill att du ska få.
Hör av dig!
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KOMMITTÉER

”Vi kom fram till att allt är arbete och
att det viktigaste är att man trivs”
FUB:s kommitté för Arbete och Daglig verksamhet träffade Klippans referensgrupper som
arbetar med frågor som rör arbete.

Gunnar Hallin, Stefan Bartsch, Pentti Lamberg, Conny Bergqvist, Per-Åke
Berglund, Jonas Norrby, Kia Mundebo, Gunilla Johannisson, Gert Iwarsson,
Gunilla Karlsson, Monica Carlsson.

Gunnar Hallin, Kia Mundebo, Pentti Lamberg, Gert Iwarsson.

FUB:s kommitté för Arbete och Daglig verksamhet

Vi kom fram till att allt är arbete.

träffade en referensgrupp från Klippan

Men för att skilja en anställning

för att höra vilka frågor kring arbete

från ett arbete när man tillhör en daglig verksamhet,

och daglig verksamhet de tycker vi ska jobba med.

kan man säga att det är ett lönearbete.

Kommittén för Arbete och Daglig verksamhet

Ersättningen är olika

tyckte det passade bra att fråga
de här två grupperna
om de ville vara referensgrupp
och hjälpa till att diskutera frågor om arbete
och daglig verksamhet.

Villkoren ser olika ut, både vad gäller ledighet,
förmåner och ersättning.
Från daglig verksamhet kan man ofta ta ledigt
för att göra något hemma.
När det gäller lönearbete måste man ta semester
eller tjänstledigt.

Vad är ett arbete?
Vad som är arbete,

Är man anställd får man lön,

var en av frågorna vi pratade om.

arbetar man på en daglig verksamhet

Är det arbete att göra något

får man habiliteringsersättning.

på en daglig verksamhet?

Oavsett var man jobbar är det viktigt

Är det arbete om man är ute på något företag

att man trivs och kan utvecklas i sitt arbete.

och arbetar, men tillhör en daglig verksamhet

Det måste kännas meningsfullt att gå dit.

eller är det bara arbete om man är anställd

Det är viktigt att kunna byta om man inte trivs.

och får lön?

Vi i kommittén tackar Klippans referensgrupp
och ser fram mot nästa möte!
TEXT: KIA MUNDEBO FOTO: DANIEL RAUSCH
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Fler behöver komma ut i arbetslivet
Nu ska ni få höra mina tankar om arbete
och hur det gick till när fick besök
av en riksdagskvinna på mitt jobb.

Jag berättade vad jag jobbar med
och så frågade jag
om hon ville komma till skolan och hälsa på.
Det gjorde hon. En dag i mars.

Jag arbetar på Skogstorpsskolan

Halv tio kom hon och åkte därifrån klockan tolv.

i Eskilstuna.

Det blev ett fint besök.

Där börjar jag klockan tjugo över åtta

Vi pratades vid och gick runt där

och slutar tolv,

så hon fick se vad jag gjorde.

från måndag till torsdag.

Jag ställde frågor som hon fick med sig
till sina kolleger.

Jag är en slags hustomte på skolan.
Jag tömmer papperskorgar på morgonen

Tog med frågan om arbete

och sen tar jag min cykel

En fråga var hur fler ska komma ut i arbetslivet.

och lämnar internpost på skolans område.

Hon tyckte att det vore bra om fler
kunde få vara på en arbetsplats som jag får.

På tisdagar och torsdagar är jag
i gymnastiksalen.

Besöket var trevligt och en upplevelse för mig.

Jag hjälper de yngre eleverna

Det är inte varje dag som man får besök av

i omklädningsrummet och så.

en riksdagskvinna till sin skola.

Besök av en riksdagskvinna

Tänk vad ett litet brev kan göra!

I våras fick jag besök av en riksdagskvinna
på skolan.

JAN-OLA PETTERSSON, RIKS-KLIPPANS STYRELSE

Jag satt och tittade på teve från Riksdagen
och tyckte att Lena Hallengren
från Socialutskottet
verkade väldigt trevlig mot alla.
Så jag skrev ett brev till henne.
Jag berättade att jag är med i FUB
och aktiv både i lokalföreningen
och i förbundsstyrelsen.

Jan-Ola Pettersson
Riks-Klippans styrelse
jan-ola.pettersson@fub.se
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FUB tog plats i Almedalen
Under sommaren hade FUB ett läger
på Gotland som en del i projektet
”Störd och stolt”.
FUB hade också andra aktiviteter
i Almedalen på Gotland.
Det var föreläsningar, talarträning
och stor fest.
Nästan 100 personer deltog
i FUB:s aktiviteter.

SID 16
Joanna Johansson med sin förebild Mats Melin. Foto: Ola Elmqvist

Tävling
Vinn första pris Samlingsboxen: Melodifestivalen 1958–2013.
Andra till femte pris är lättlästa böcker!
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 18
x. Sidan 23
2. Sidan 25
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 21 oktober måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till fub@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

12 · UNIK LÄTTLÄST

Rätt svar i Unik Nummer 3, 2014:
1, sidan 9.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1) Lennart Gustavsson, Huskvarna
2–5 Lättlästa böcker
2) Emelie Karlsson, Falkenberg
3) Linnea Ivarez, Rättvik
4) Johanna Berlin, Uppsala
5) Nathalie Forslund, Örebro

..
..
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Övrigt i Unik nr 3
Ambassadörer för FUB
Axel, Joanna, Viktor och Victoria.
Det heter ambassadörerna
för projektet Come Together.
Med projektet vill FUB arbeta för
att fler barn och ungdomar i världen
ska få gå i skolan.
Ambassadörerna kommer att resa

SID 20
Joanna Johansson från Kalmar, Axel Isaksson från Luleå, Victoria Valverde från
Södertälje och Viktor Barkström från Stockholm. Foto: Johanna Bergsten.

till Tanzania i höst och träffa andra
ungdomar med funktionsnedsättning.
– Man kan inte rädda hela världen
på en gång, men kan man göra något
för en annan människa är det viktigt,
säger Joanna Johansson.

Bröder sprang Vättern runt för FUB
I juli sprang Emil och Erik Fredlund
runt sjön Vättern för FUB:s kampanj:
”Ansökan om ett vanligt liv”.
De sprang 30 mil runt Vättern på 11 dagar.
- Det var en fantastisk upplevelse, säger
bröderna Fredlund.
Under vägen samlade de ihop
11 500 kronor till FUB

SID 22
Strandpromenaden i Motala. Från vänster i bild syns Emma Besson, Emil Fredlund,
Karin Heggby, Erik Fredlund, Angelica Mörner (stående) samt Ricky Sandberg.
Foto: Ewa Ferin

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
agneta.heins@fub.se
Riksförbundet FUB
Postadress:
Box 6436
113 82 Stockholm
Tel: 08-508 866 00
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Rätten till arbete
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Nya ambassadörer
”Ett gott liv” – ny FUB-rapport
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18 .................Världen runt
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
073-5088295, telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
alf.lundin@fub.se
0643-402 62
Lillemor Holgersson,
2:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
0510-179 74
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Anne Leffler
anne.leffler@fub.se
031-82 18 63
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
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sid

Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se
0738-55 27 77
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anders Peterson, ordförande
anders.peterson@fub.se
076-148 08 55 telefontid:
tisdag 18.00-220.00
Anna Niklasson, vice ordförande
anna.niklasson@fub.se
Stefan Bartsch
stefan.bartsch@fub.se
Per-Åke Berglund
per-ake.berglund@.fub.se
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson1@tele2.se
Markus Petersson
markus.petersson@fub.se
Jan Pettersson
072-9274720
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Johan Lind har fått en viktig roll som alltiallo
på Arenan i Kristinehamn. – Jag trivs väldigt
bra och har blivit väldigt mycket mer social
tack vare att jag får jobba här, och stödet
från dagliga verksamheten jag tillhör.

FUB:S KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 6436, 113 82 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 18C
e-post: fub@fub.se
Internet: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Tuula Augustsson, administration,
kurs-och konferensansvarig
tuula.a@fub.se
08-50 88 66 41
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.b@fub.se
08-50 88 66 37
Johanna Bergsten, projektledare
johanna.bergsten@fub.se
08-50 88 66 35
Eva Borgström, ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31

Iréne Engstrand, personalansvarig,
sekreterare (förbundsstyrelsen)
irene.engstrand@fub.se
08-50 88 66 24
Anna Gabrielsson, ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50
Robert Gardsäter, data/intranät,
vaktmästeri
robert.g@fub.se
08-50 88 66 34
Kristina Heilborn, insamlare,
kommunikatör
kristina.heilborn@fub.se
08-50 88 66 47
Elisabeth Langran, vik. förbundsjurist
elisabeth.langran@fub.se
08-50 88 66 32
Kia Mundebo, ombudsman
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister & prenumerationer
tor-bjorn.r@fub.se
08-50 88 66 30
Daniel Rausch, Klippansekreterare
daniel.rausch@fub.se
08-50 88 66 37

Ett steg till för ökad förståelse

sid

16

Cecilia Borglin från
PostkodLotteriet
deltog i talarträning
som anordnades
under FUB:s läger
i Almedalen på
Gotland.

sid

20

Axel, Joanna, Viktor
och Victoria är
ambassadörer
för projektet Come
Together, som verkar
för att fler barn och
ungdomar i världen
ska få gå i skolan.

sid

23

FUB i Kristianstad tog
chansen och hakade
på FUB:s kampanj
”Ansökan om ett
vanligt liv” och delade
ut 500 gröna kuvert
utanför Ica Maxi. JanÅke Wendel och Jenny
Burle var två av FUBmedlemmarna som
deltog i aktiviteten.

Victoria Sjöström, Klippansekreterare,
webbredaktör
victoria.s@fub.se
08-50 88 66 38
Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
Jesper Symreng, förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22
Erling Södergren, tf. kanslichef,
ekonomiansvarig
erling.sodergren@fub.se
08-50 88 66 29
Judith Timoney, internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, informationsansvarig
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Efter den varmaste sommar i mannaminne, så är då hösten här. Löven
skiftar i vackra färger och skogen doftar mossa och svamp. Många
tycker hösten är en tid för ro och eftertanke, man får gå ner i varv på
kvällarna, tända ljus, umgås och kanske läsa en bra bok. Men när jag
tänker på det kommande mörkret kan jag inte låta bli att tänka på
det politiska mörker vi också hamnat i. Med 13 procent för SD har den
politiska kartan färgats om.
I förra numret av Unik ställde vi frågor till alla riksdagspartier om vad
de ville göra för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett gott
liv, med jobb, fritid, omsorg, bostad och ekonomisk trygghet. Av två nya
rapporter från FUB framgår det dels, att allt för många personer med
utvecklingsstörning lever i fattigdom, dels att man vill välja sitt eget
boende och vilket boendestöd man vill ha i större utsträckning än som
sker idag.
Det tar ytterligare tid innan vi vet hur Sveriges nya regering kommer
att se ut, men oavsett konstellation måste Sveriges politiker ta de frågor
som rör personer med funktionsnedsättning på allvar. De får inte som
under valet förträngas och skjutas undan.
Under sommaren har FUB:s kampanj:”Ansökan om ett vanligt liv”
rullat över landet. I tunnelbanan, i dags- kvälls- och lokaltidningar har
vi sett annonserna med porträtt. Flera av landets tidningar, lokal-tv och
radio gjorde intervjuer och reportage kring rättigheter och LSS-frågor.
Ett av porträtten var på Oscar Wetterlund, 19 år, som har en grav
utvecklingsstörning och ett mycket begränsat språk. Upplevelsen när
Radio Metropols reporter intervjuade Oscar, som på sina villkor fick ta
plats live i etern är ett av mina starkaste sommarminnen. Det bär långt
in i höst- och vintermörkret.

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

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

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

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

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

Agneta Berghamre Heins
agneta.heins@fub.se
Hans Hammarlund
hans.hammarlund@fub.se
Alf Lundin, ordförande
alf.lundin@fub.se
Victoria Sjöström
victoria.s@fub.se
Jesper Tottie
jesper.tottie@fub.se
ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
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med utvecklingsstörning
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Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se
För annonsering
– Utgivningsplan:
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FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklings-störning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är riks-täckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss
positivt som negativt, om innehållet
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och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
www.fub.se
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FUB ska fortsätta ta plats
och göra skillnad

u är valet över och jag kan bara hoppas att FUB
och SV projektet: ”Mitt val”, gjorde att fler av våra
medlemmar gick och röstade. Vi har nu fått en ny
regering som tyvärr är i minoritet och med Sverigedemokraterna i ett läge där dom kan stoppa olika förslag. Man
kan bara hoppas att alla tar sitt ansvar och löser situationen på bästa sätt.
I skrivandets stund kan vi bara vänta på att den nya
regeringen ska bildas så vi vet vilken eller vilka ministrar
vi ska uppvakta. Då kan FUB lyfta våra viktigaste frågor till
den nya regeringen och rätt person.
Förhoppningsvis så får vi en ansvarig minister som tar
FUB på allvar och lyssnar på oss.
Vi ska nu med kraft visa på hur våra medlemmar är i
underläge i alla diskussioner som rör mänskliga rättigheter. På lokal och regional nivå måste vi nu gemensamt
besöka och informera så många nya och gamla politiker
och tjänstemän som möjligt om deras ansvar för våra
medlemmars levnadsvillkor. I detta påvekansarbete så
är våra två rapporter, ”Fångad i fattigdom” och ”Ett gott
liv - Om bostad och stöd i bostaden”, utmärkta redskap att
lämna över och visa den verklighet som våra medlemmar
lever i. Vi måste även ta en diskussion om hur vi ska agera
i relation till Sverigedemokraterna.

Kampanjen fortsätter
Ingen lär ha missat FUB:s framgångsrika kampanj ”Ansökan om ett vanligt liv”, som fått stort genomslag i både
riks- och lokalmedia. Många av våra lokalföreningar har
genomfört framgångsrika aktiviteter med kampanjen
”Ansökan om ett vanligt liv”. Flera lokalföreningar har
bland annat delat ut ”det gröna kuvertet” till sina lokal
politiker. Kampanjen som fortsätter under året, visar med
all tydlighet att FUB har en stark röst, och gör skillnad.
Nu är det läge att kontakta lokala företrädare igen och
påminna om vad de lovade före valet, när de ska göra verklighet av vad de lovade. Och där måste vi alltid ha med oss
den allra viktigaste frågan om att följa LSS grundintentioner. Den frågan måste alltid lyftas när vi träffar tjänstemän och politiker.
Vi ser ständigt exempel på att LSS-lagen inte följs, att
kommunerna hittar kryphål och undantag för att slippa
följa lagen. När samhället blir allt hårdare så måste vi
alla slåss för att LSS-lagen ska följas, utan undantag. Här
är ”Konventionen för personer med funktionshinder” ett
bra komplement till LSS. Tillsammans utgör de ett ännu
kraftfullare redskap för att få alla makthavare vi möter att
förstå att de måste följa lagen. Vi måste fortsätta dra nytta
av kampanjen: ”Ansökan om ett vanligt liv” för att bli
ännu starkare i vårt arbete för våra medlemmar.

Lyckade aktiviteter i Almedalen
Det var en mycket lyckad aktivitet i Almedalen i somras.
Alla som deltog gjorde ett jättebra jobb, bland alla andra
som ville höras. Detta visa att man växer med uppgifterna
4 · UNIK

som man får. Många vågade ställa frågor till olika kända
politiker. Men hur bra svaren var kan man väl fråga sig.
Själv deltog jag i ett par diskussionspaneler. I en visade
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att dom har
problem med att hålla isär LSS och SoL (Socialtjänstlagen).
Deras representant sa att i LSS var det skäliga levnads
villkor som gällde, när det istället ska vara Goda Levnadsvillkor. Jag var tvungen att gå in och rätta honom inför
alla åhörare och det var som många reagerade på att han
hade sagt fel.
En annan paneldiskussionerna om lönebidrag, som jag
deltog i och som hölls av ALMEGA, var deltagande riksdagspolitiker, en folkpartist och en miljöpartist, överens
om att det fanns bättre alternativ. Jag kunde inte låta
bli att fråga varför det då inte händer något, när man är
överens över blockgränserna. Då tycke de att jag ställde en
dum fråga. Själv tycker jag den är ytterst aktuell!
På försommaren hade jag förmånen att få delta vid det
sjunde statspartsmöte om ”Konventionen för personer
med funktionsnedsättning” i New York. Ytterligare en
gång så visade det sig att Sverige har bra lagar och regler,
men att vi inte tillämpar dom på rätt sätt. Korrekt tillämpningen av lagen minskar kontinuerligt och drabbar den
svagaste gruppen hårt, samtidigt som vi skryter utomlands med hur duktiga vi är.
Det konstiga med att vara med och se vad som händer
ute i världen är att jag också kan märker att utvecklingen
i Sverige har stått stilla. Övriga världen har i många fall
kommit ikapp och ibland även gått om Sverige när det
gäller att tillämpa sitt regelverk. Ett exempel är diskrimineringslagen som riksdagen röstade igenom i somras trots
en massiv kritik från FN.

Återta en ledande plats
Vi får hoppas att Sverige tar till sig kritiken från FN om
vår bristfälliga tillämpning av ”Konventionen för personer med funktionsnedsättning” och återtar en plats som
ledande när det gäller att skapa goda levnadsvillkor för
personer med funktionsnedsättning.
Alla måste nu se till att FUB fortsätter att ta plats och
finns i alla politikers och tjänstemäns medvetande. Kan
vi lyckas med det så kan vi bli en än tydligare företrädare
i LSS-diskussionerna runt om i landet. Nu är det dags att
visa att alla människor har lika värde och kräva att alla
beslutsfattare visar det i handling.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 073-50 88 295
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frihet för

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

omniaab.se

08 - 442 34 57
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Äntligen känner jag mig
vuxen på riktigt!
– Nu äntligen får jag lön för mitt arbete och får bli vuxen på riktigt.
Det känns väldigt, väldigt bra, säger Elin Vesterlund, 27 år, som fått sitt första lönearbete på
det sociala företaget TSC, Teckenspråkscentrum, i Sundsvall.

E

lin Vesterlund är 27 år och
sambo sedan många år. Direkt
efter gymnasiesärskolan försökte hon få ett vanligt arbete, men
det blev stopp. Istället har hon under
många år haft sin dagliga gärning på
flera olika dagliga verksamheter, där
hon trivts mer och mindre bra.
– Det har varit bra att jobba på
olika dagliga verksamheter. Jag har
mest jobbat med olika servicejobb,
exempelvis på äldreboenden. Det var
trevliga arbetsuppgifter.
För drygt ett år sedan fick Elin
chansen till en praktikplats på sociala
företaget TSC, Teckenspråkscentrum,
som jobbar med olika grenar bland
annat städning, fastighetsskötsel,
cykelmontering, catering, fruktleverans med mera. Praktiken föll väl ut;
Elin stortrivdes och företaget trivdes
med henne och erbjöd en anställning.
– Jag blev väldigt glad när jag fick
en anställning. Framförallt är känslan
av att få riktig lön för mitt arbete
hur härlig som helst, säger Elin med
eftertryck.
Hon beskriver att lönen gett henne
en bättre självkänsla och en annan
stolthet över det hon nu jobbar med.
– Här känner jag att de räknar med
mig på ett annat sätt. Jag behövs
och är en anställd som alla andra.
En annan viktig sak är lönen, att jag
får hantera pengarna själv betyder
jättemycket. Nu är det på riktigt på
något sätt.
Tidigare hade Elin en god man,
hennes pappa, och det fungerade bra.

jag själv ställa det tillrätta och gå tillbaka med det jag köpt, säger Elin.
Men hon beskriver också att
självkänslan; att få vara som alla
andra med lön, eget boende och att
få bestämma själv över sin tillvaro är
viktig.
– På något sätt känns det som det
är först nu, med min egna lön, som
jag blir vuxen på riktigt. Jag tycker
det är fel att man inte ska få lön när
man jobbar på en daglig verksamhet.
Jag jobbade väldigt mycket även där,
betonar hon.
Men nu är det snart lunchrast och
Elin har också hunnit fixa ett rejält
gäng mackor till företaget Biltema,
som är en av TSC kunder. I första
hand är Elin anställd som städare på
företaget, och ser till att allt är rent
och snyggt varje dag. Det innefattar
också att ta hand om tvätten.
– Jag trivs jättebra med mina
arbetsuppgifter och det bästa är att
jag får jobba i min egen takt. Ingen
jagar på mig och jag har väldigt
tydliga arbetsbeskrivningar, och ett
bra schema. Det fungerar väldigt

Får bestämma själv
– Det var inga problem med det, men
känslan att få rå sig själv, att helt få
bestämma själv är bra. Nu måste jag
också ta ansvar för dumma beslut,
om jag exempelvis köper något lite
för snabbt som är för dyrt. Då måste

Lars Nilsson Böös, chef för TSC.

Inger Nilsson Böös, handledare TSC.

bra, säger Elin, som också känner sig
trygg med såväl arbetsledningen som
sina arbetskamrater.
– Jag lär mig lite teckenspråk också,
säger hon och berättar att nästan
alla hennes arbetskamrater har olika
hörselnedsättningar.

Lyhörda för allas behov
Lars Nilsson Böös som är chef för TSC
och den som startat företaget ropar
till Elin att komma och sätta sig vid
lunchbordet. De pratar lite om vad
Elin ska göra på eftermiddagen.
– Vi har funnits i 15 år nu och jobbar mer och mer med serviceuppdrag
för olika kunder. Men konkurrensen
är tuff, inte minst med Samhall som
har samma inriktning, säger Lars och
berättar att företaget TSC konkurerar
med hög kvalitet.
– Alla här vet hur viktigt det är att
leverera med god kvalitet och som
arbetsledare är det oerhört viktig att
man är tydlig med vad man förväntar
sig, var ribban ligger och att alla gör
sitt bästa, säger Lars och påpekar samtidigt att han och de andra arbets
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Elin Vesterlund.

R ÄT T E N T I L L A R B E T E

Jonas Treffenberg och Elin Vesterlund är arbetskamrater på TSC, Teckenspråkscentrum.

ledarna är noga med att vara lyhörda
för varje anställdas behov, då alla har
någon form av funktionsnedsättning
som jobbar på Teckenspråkscentrum.

Se styrkorna
Här kan vi planera för att minimera
funktionsnedsättningarna. Vi tar
fasta styrkorna hos var och en, ser
till kunskaper och färdigheter Inte
hinder, betonar delägare och verksamhetschef Lars Nilsson Böös.
Handledare Inger Nilsson Böös
fyller i och betonar att på TSC finns
en företagsanda där alla bryr sig om
varandra.
– Vi tar oss alltid tid om någon
behöver prata eller mår dåligt. För
kunna göra ett bra jobb måste man
må bra på jobbet. Personer som jobbar oftast deltid på grund av att man
inte orkar med fulla dagar. Men den
tid man är här ska man jobba utifrån
sin egen fulla kapacitet, efter sin egen
förmåga.
– Självfallet måste vi ha ett ekonomiskt fokus, men människan står
alltid i centrum hos oss. Vi försöker
hitta arbetsuppgifter som passar de
anställda och inte tvärs om, säger
Inger.
Ett exempel som nämns är den
cykelmonteringsdel som sedan en tid
finns på företaget. En anställd hade
ett stort intresse och kunskaper när
det gäller cyklar. En förfrågan till
Biltema, som ligger intill och säljer
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cyklar, resulterade i ett långsiktigt
samarbete.
Men Lars sticker heller inte under
stolen med att konkurrensen med
andra företag inom servicesektorn,
där TSC har sin huvudnäring, är
stenhård.
Under de 15 år företaget funnits
har de utvecklats från fyra till 20
anställda.
– Som socialt företag investerar vi
vinsten i företaget för att utveckla
oss och kunna växa. Vi har också ett
väldigt gott samarbete med kommunen. Idag kommer de flesta på praktik
till oss via kommunen, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan,
innan de får en anställning. Det gör
att båda parter kan känna sig för om
det fungerar att arbeta hos oss. I ett
socialt företag måste man var lyhörd
för varandras situation och behov,
säger Lars Nilsson Böös.
Han har själv en grav hörselnedsättning och startade TSC-centrum i
samverkan med kommunen för att
själv få möjlighet till ett meningsfullt
jobb, men också för att bidra till att
öppna dörrar till arbetslivet för andra
med funktionsnedsättningar.

Kan lära av oss
Vi bryr oss inte så mycket om diagnoser här; om man har en utvecklingsstörning, asperger, hörselnedsättning eller annat. Här är vi ett antal
personer som jobbar tillsammans och

bidrar till såväl gemenskap, som ett
bra företagande.
– Under åren varit noga med
att skapa ett företagsklimat där
man bryr sig om varandra, att alla
anställda ska må bra på jobbet och att
det är varje persons ansvar att bidra
till trivsel och välmående på jobbet.
Att vi bryr oss mycket om hur alla
i företaget mår är något som andra
företag skulle kunna lära av oss, säger
Lars Nilsson Böös och skyndar ut till
företagsbussen. Det är dags för eftermiddagspasset och ett stort gäng från
TSC ska i väg på olika städuppdrag i
kommunen.
– Jag jobbar på plats här, säger Elin
Vesterlund och går iväg för att fixa
disken, tömma tvättmaskinen och
ställa i ordning för morgondagens
leverans av frukt ut till olika kunder.
– Det bästa här är att jag är en helt
vanlig anställd här, en bland alla
andra som har ett helt vanligt jobb,
säger Elin Vesterlund och får ett
uppskattat leende av kollegan Jonas
Treffenberg.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FAKTA: TSC, Teckenspråkscentrum utsågs till ”Årets kooperativ i
Västernorrland 2014”, av organisationen Coompanion, som är
företagsrådgivaren för alla som vill
starta kooperativa( sociala) företag
i landet.

Personalen samlad på TSC, Teckenspråkscentrum i Sundsvall.

Personlig assistans som
den egentligen borde vara
Assistansuppdrag i hela Sverige
Hos Lev väl Assistans utgår vi alltid från att du
som kund vet vad du själv vill ha. Alla har vi
behov som är högst individuella, ingen är den
andra lik. Därför kan vi aldrig generalisera när
det gäller dig eller vår service till dig.

Tala om för oss hur du vill ha det så skräddarsyr
vi din assistans tillsammans med dig.

Du bestämmer, vi möjliggör - LSS som det var tänkt
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031-78 900 87
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Kiruna, Linbanevägen 2

0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se
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Med fokus
på jobb och utveckling
– Det här är mitt andra
hem. Jobbet betyder otroligt
mycket för mig, säger Johan
Lind, 34 år, som sedan fyra
år har sin arbetsplats på
Kristinehamns Arena. Det
är en av de arbetsplatser i
kommunen, som ”öppnat
dörren” för personer från
dagliga verksamheten,
Camp Nova i Kristinehamn.

F

ör drygt ett år sedan flyttade
samtliga dagliga verksamheter
i Kristinehamns kommun in
under samma tak. I nya fina, väl
anpassade lokaler ryms nu en bred
verksamhet som 60-talet deltagare
dagligen får del av. Lasse Johansson,
arbetshandledare för Camp Nova ser
många fördelar med att nu har verksamheten samlad.
– Vi kan erbjuda våra deltagare
en helt annan bredd och därigenom
också väldigt bra möjligheter att lära
sig nya saker och utvecklas i verksamheten. Deltagarna hos oss har
väldigt skilda förutsättningar och det
betyder att vi också måste jobba på
bredden för att så många som möjligt ska trivas och känna att det är
meningsfullt att delta hos oss, säger
Lasse Johansson.

Externa platser
Ett av målen är att få deltagare att
testa externa arbeten på olika platser
i kommunen. Lasse Johansson har
jobbat i mer än 40 år för att personer
med funktionsnedsättning ska få
ökade möjligheter att komma in i
arbetslivet.
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Johan Lind trivs på sitt jobb på Arenan i Kristinehamn.

– Vi har det vi kallar externa platser
för våra deltagare, men de är totalt
sett för få. Betydligt fler arbetsgivare
både inom offentlig sektor och privat
verksamhet skulle kunna öppna dörren för personer med funktionsnedsättning. Där brister det fortfarande.
Kristinehamns kommun var också
en av modellkommunerna i HSO:s treåriga projekt ”Rätt stöd till arbete”,
som syftade till att hitta fler vägar till
arbete för personer med funktionsnedsättning.
Lasse Johanssons erfarenhet är

att kombination av dålig kunskap,
rädsla och tidsbrist hos arbetsgivare
gör att många backar för att ta emot
personer från Camp Nova för endera
arbetsträning eller mer långvariga
samarbeten.

Goda exempel
– Tack och lov finns det goda exempel.
Kristinehamns Arena är ett sådant,
säger Lasse Johansson och tar oss med
till Johan Lind, som jobbar för fullt
på den stora konstgräsplanen före
11-mannalag i Arenan.

R ÄT T E N T I L L A R B E T E

Rytm- och musikträning med handledare Carina Johansson på dagliga verksamheten Camp Nova.

Senaste tiden har det varit fullt upp
med att förbereda för nytt konstgräs
på den stora inomhusplanen här
och Johan Lind berättar vant om sitt
arbete här sedan flera år tillbaka.
– Jag är ”typ” vaktmästare här och
fixar lite av varje. På sommarhalvåret
klipper jag bland annat de stora gräsytorna ute, men det är också mycket
inomhusjobb. Just nu har vi haft
väldigt mycket jobb med att förbereda
för nytt konstgräs, säger han och gör
en stolt gest ut mot den stora planen.
Caroline Hansen, en av deltagarna
på Camp Nova, har följt med därifrån
till Arenan för att träffa Johan. Hon
berättar lite om hur bra det är att få
arbeta på olika arbetsplatser. Själv
jobbade hon en längre tid på kommunenkontoret och hjälpte till som
serveringsvärd. Ett jobb hon trivdes

Diana Olsson och Rose-Marie Folke sköter
olika arbetsuppgifter i receptionen.

bra med. Nu tycker hon det är väldigt
bra och omväxlande på Camp Nova.
– Just nu stortrivs jag där. Jag jobbar med olika saker hela tiden och
kan bestämma mycket själv hur jag
vill att mina dagar ska se ut. Ibland
jobbar jag i gruppen för ”Städ och
tvätt” och vissa dagar är jag i ”Tillverket” och syr bland annat, säger hon.
Både Johan Lind och Caroline
Hansen bor i gruppbostäder. Johan bor
med boendestöd och tycker det fungerar jättebra. Caroline är lika nöjd hon.

Utvecklats med jobbet
– Jag har också en egen lägenhet och
bestämmer själv där också. Det är
viktigt för mig. Jag vill kunna välja
vilka jag umgås med på fritiden och
vad jag vill göra, säger hon bestämt
och berättar att handikappidrottsföreningen erbjuder många olika
aktiviteter som både hon och Johan
deltar i på fritiden.
En annan sak de är överens om
är att jobbet; hur man har det på
dagarna, oavsett om det är ett externt
jobb eller jobb på dagliga verksamheten, avgör hur mycket energi man har
på sin fritid.
– För mig har det hänt jättemycket
sedan jag började jobba här, berättar

Johan och får medhåll av Lasse.
Johan berättar med lite stöd
från Lasse att han tidigare var rätt
isolerad, att han inte gillade att vara
där det var flera samtidigt, att det
exempelvis var otänkbart att åka båt
med mera.
– Nu har jag nästan klippkort på
Finlandsbåtarna, säger han med ett
varma skratt. Jag är mycket, mycket
mer social än för fyra-fem år sedan.
Det är väldigt skönt. Min tid på
dagliga verksamheten och inte minst
nu åren här på Arenan har gjort att
jag träffat många nya personer och
det har varit bra för mig, konstaterar
Johan Lind.
Göran Larsson som är Johans
arbetsledare på Arenan är också
väldigt nöjd med att han Johan som
resurs på jobbet.
– Johan är en klippa. Vi är väldigt
nöjda med samarbetet och trivs tillsammans här, säger han.

Går i otakt
Väl tillbaka på Camp Nova står ett
större gäng och väntar på transport
till respektive bostäder. Arbetsdagen
är slut och det skojas och skämtas
friskt. Kramarna låter inte heller
vänta på sig.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Lennart Nyqvist arbetar med tillverkning av biramar till olika företag.

Lasse Johansson och Johan Lind.

Caroline Hansen och Johan Lind.

Christer Skan, Lennart Nyqvist, Caroline Hanssen och Therese Gustavsson.

– Vi har en bra stämning bland
våra deltagare här, konstaterar Lasse
Johansson. Social träning och kommunikation är också något vi lägger stor
vikt här. Likaså delaktighet och möjlighet att välja verksamhet, både över
längre tid, men också under dagen.
Han visar pärmar med noga iförda
utvecklingsplaner för alla deltagare
och mål för verksamheten. Här arbetar man med tydliga mål och metoder.
Deltagarna kan välja mellan ett
10-tal olika avdelningar, varav de
flesta syftar till att träna social färdigheter. Utöver det finns en rad olika
tillval, vissa schemalagda, som musik,
taktil massage, teater och dans mm.
Varje fredag är det dessutom obligatorisk friskvård.

– Jag som varit med länge vet
att deltagarnas behov ser väldigt
annorlunda ut än för ett tio-tal år
sedan. Men ibland tycker jag inte
riktigt vi inom omsorgen får de
förutsättningar vi skulle behöva för
att gå hand i hand med samhälls
utvecklingen. Då tänker jag främst på
behovet hos våra deltagare att kunna
att komma ut i arbetslivet på olika
sätt.
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Behövs mer kunskap
Lasse Johansson tror att omgivning
måste få mer kunskap för att kunna
förstå hur personer med funktionsnedsättning kan vara en stor tillgång
på olika arbetsplatser.
– Vi jobbar hela tiden aktivt för att

hitta externa arbetsplatser för våra
deltagare. Många hos oss har egenskaper och kunskaper som vilken
arbetsgivare som helt skulle ha stor
nytta av. Här finns ett underutnyttjande av människor i vårt samhälle.
Fortfarande fastnar man allt för
ofta av ett diagnostiserande, där
människor kategoriseras. Det har vi
slutat med på Camp Nova. Här är alla
människor med olika egenskaper
och färdigheter, i ständig utveckling.
Varken mer eller mindre, säger Lasse
Johansson och skyndar in till en väntande arbetsplatsträff med de 20-talet
anställda på Camp Nova.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

funktionshindrat
barn?

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

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

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

Anne Sjöberg, Emil Erdtman, Annika Nyström Karlsson, Fredrik Lindgren, Barbro Lindgren, Marre Ahlsén, Catharina Bergsten.

H

andikappförbundens treåriga
projekt ”Rätt stöd till arbete”
hade två avslutande dagar i
början av juni. Då samlades representanter för de fem modellkommuner
projektet följt samt deltagare från
referensgruppen för att samla ihop
erfarenhet och kunskap från projektet samt diskutera vad som behövs i
vidare arbete för att få flera personer
med funktionsnedsättning i arbete.
Eller om man vänder lite på det,
människor med alternativa funktionssätt och i vissa lägen funktionshöjningar.
Under pauserna fick vi underhållning/tankeställare av Susanne som
spelade delar av pjäsen ”Livet kom så
plötsligt – en pjäs om Aspbergers”.
Annika som huvudpersonen i pjäsen
heter förlorar sitt jobb på grund av
sin bristande sociala kompetens. Trots
att hon är bäst på själva jobbet.
De utvalda bitarna gav både tillfälle
till skratt och eftertanke eftersom de
på ett så tydligt sätt visade krocken
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och konflikten som kan uppstå när
människor inte har kunskap och inte
förstår varandra.
De fem kommunerna Partille,
Kristinehamn, Tyresö, Hudiksvall och
Skellefteå redovisade hur de hade jobbat och vad de lärt. Det samma gjorde
alla deltagarna i referensgruppen
vilka bestod av representanter från
Arbetsförmedlingen, Autism och
Aspbergerförbundet, Attention, FUB,
RSMH med flera.

Nyckeln till arbete

www.rattstodtillarbete.se

1
Till dig som söker arbete 2014

www.r

attsto

dtillar

Rätt
stöd
till

arbet
e

bete.s

e

Dokumentation från projektet
http://rattstodtillarbete.se/
Där kan man också ladda ner de tre
utmärkta skrifterna som tagits fram i
projektet:
• Rätt stöd till arbete som riktar sig
till dem som coachar andra till arbete
• Våga visa vägen som riktar sig till
arbetsgivare
• Nyckeln till arbete som riktar sig
till arbetssökande

Till dig

som

coac

Våga visa vägen!

www.rattstodtillarbete.se

1
Till dig som är arbetsgivare 2014

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

» Generösa rabatter

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

»Hjälpmedel

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

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

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

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

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

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

i samarbete med
UNIK · 15
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

Gemenskap och påverkan
i Almedalen
Nära hundra personer deltog på olika sätt i FUB:s projekt Störd och stolts påverkansläger
och aktiviteter i Almedalen. Projektet vill göra Sverige bättre genom att personer
med utvecklingsstörning blir en självklar del av samhället och finansieras av Svenska
PostkodLotteriet. I Almedalen 2014 försökte vi göra det genom att ta plats och påverka,
skapa nya mötesplatser, nätverkande, fest, kunskapsspridning med mera.

Joanna Johansson med sin förebild Mats Melin.

Victoria Valverde dansar loss med Mohammed Ali på festkvällen.

Deltagarna och PostkodLotteriets Cecilia Borglin på talarträning.

Anders Wislander och Sara Brännström i samtal på bussen.

Gemenskap, talarträning och medalj
utdelningt

till arbete till musikers ersättningsnivåer. Deltagarna på
lägret fick också Störd och stolt-medaljer, som de fick dela
ut till den som varje deltagare själv tyckte förtjänade det.
Therese Alshammar, Amat Levin, Mats Melin, Pia Sundhage och Lars Ohly, var några kända personer som fick
medaljer.

Vi bodde på finfina Björklunda Bed and Breakfast, på södra
Gotland, fem mil till Almedalen, men bussresorna till och
från Visby var också trevliga, ofta med musik och skratt.
På lägergården hade vi gemenskap, samlingar och talarträning. Talarträning var tid att öva sig i att säga vad man
tycker och förberedelser för att vara delaktig och kanske
ställa frågor på något av seminarierna man valt att delta
i på Almedalen. Träningen leddes av Anna Malmsten,
Cecilia Borglin från PostkodLotteriet hjälpte också till och
gav tips. Seminarierna valdes utifrån vilka eftermiddagar
vi var på plats, det blev allt från Mäklarsamfund, rätten
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Hiphopelit och fest
Under veckan manifesterades också var närvaro genom
musik och fest. Sveriges hiphop elit med artister som Stor,
Enheten och Mohammed Ali spelade på olika scener och
på torsdagskväll hade vi en stor fest på restaurang Terrassen med många medlemmar från FUB Gotland och kända

Klas Gustafsson från Left is Right och Lina Thomsgård, krönikör och
opinionsbildare samtalar under seminariet Vem vågar skita i mångfald.

personer från kultur-Sverige. Då spelade även Mange Hellberg, som fanns med oss alla dagar. Det mesta funkade
bra och vi tar med oss goda erfarenheters för framtida
satsningar. Tillsammans kan vi påverka och göra världen
lite bättre!

Skolmyndigheten (SPSM). Seminariet som arrangerades i
samarbete med Autism och Aspergerförbundet.
• Åtta av tio röstar inte – hög tröskel till valdeltagande för personer med utvecklingsstörning I år firar
Sverige 25 år som demokrati! Sedan 1989 får även personer med utvecklingsstörning rösta. Men valdeltagandet
är idag fortfarande skrämmande lågt, inte minst för att
politiska beslut påverkar gruppens vardag i hög grad.
Hur kan vi sänka tröskeln för medborgarskap på lika
villkor? Tårtkalas med Mats ”ICA-Jerry” Melin. Medverkande gjorde Per Westerberg, riksdagens talman och Mats
Melin, skådespelare även känd som Ica-Jerry. Seminariet
arrangerades i samarbete med Studieförbundet Vuxen
skolan och Centrum för Lättläst.
• Vem vågar skita i mångfald? Samtal runt frågeställningarna Varför händer så lite på arbetsmarknaden inom
mångfald? Varför är vi så rädda att inte vara politiskt korrekta? Projektet Störd och stolt skapar oväntade möten,
utmanar norm och vidgar mångfaldsbegreppet. Störd och
stolts Åsa Stenborg var moderator.
TEXT: JESPER TOTTIE FOTO: OLA ELMQUIST

FUB:s seminarier under veckan:

• Rättigheter: mer än roliga på scen och i TV-rutan
Ett samtal om synlighet och delaktighet i media och samhälle för personer med utvecklingsstörning. Medverkande
gjorde bland annat Frank Hollingworth Creative Director
och partner, King, Anders Petersson, ordförande, Riksklippan, Jesper Tottie, Kommunikationsansvarig, FUB och
Johanna Bergsten, projektledare, Come Together.
• Värd ett gott liv? Särskilt stöd och boende: existensminimum och ensamhet. Seminarium om att de flesta
vuxna som bor i bostad med särskild service lever i fattigdom som är nästan helt omöjlig att ta sig ur. Medverkande
gjorde Anders Wieslander, musiker och poet, Medis 5
som ”socialator” för seminariet, Thomas Jansson, ordförande, FUB, Elisabeth Langran, jurist, FUB, Eva Borgström,
ombudsman, FUB.
• Får elever med utvecklingsstörning och autism lära
på egna villkor i särskolan?
Elever med autism och utvecklingsstörning har idag
rätt till anpassat stöd i särskolan. Det är dock fortfarande
en pedagogisk
utmaning att de ska
kunna utvecklas på
egna villkor. Kort
filmklipp från UR:s
Liv med autism.
Sedan paneldiskussion om hur
särskolorna idag
och hur det bör
se ut i framtiden.
Medverkande gjorde
bland annat Gustav
Fridolin, språkrör
riksdagsledamot,
(mp) Greger Bååth,
General Direktör,
Specialpedagogiska
Elisabeth Langran, jurist, FUB, berättade

Publikbild: Många lyssnade till Enheten och Stor, när de spelade på
Terrasens tak.

Några röster från deltagarna:
”Jag tyckte det var spännande att vara på Almedalsveckan,
jag såg Therese Alshammar live då hon blev utfrågad av
TV4 om sin återkomst efter sin mamma ledighet.”
”Jag var i Almedalen 1-4 juli det var en så skön och
underbar upplevelse Att få träffa så mycket underbara
människor.”
”På fredagen så gjorde jag ett statement nämligen demonstrerade mot svenskarnas parti gjorde en sån kallad rygg
aktion. Vilket kändes skönt att få visa att jag inte tycker
att det är okej det dom står för. Inga rasister på våra
gator.”
”Det var intressant på Almedalsveckan. Det var väldigt bra
organiserat. Bra seminarier med olika talare som förde
fram vad de ville säga. Boendet på Björklunda var bra och
bra god mat. En av höjdpunkterna var när en av deltagarna sjöng ’Cadillac’.”
”Almedalen var jätteroligt! Jag delade ut en medalj på
en träff som handlade om jobb efter gymnasiesärskolan.
Jag var också på bästa partyt. Jag tycker FUB ska åka till
Almedalen varje år!” och ”Se filmer från dagarna på
www.youtube.com/fubtv”

om rapporten ”Fångad i fattigdom”
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Nordpulsprojektet på Grönland avslutad:
– Grönland startar verksamhet med FUB som förebild

Grönlands huvudstad Nuuk.

D

en tredje och sist delen i Nordpulsprojektet på Grönland där
FUB representerats av Inger
Olsson och Jan-Åke Wendel avslutades
med en samling 12-17 juni. Försommaren 2013 hölls den första träffen
på Grönland, februari 2014 den andra
träffen i Danmark och nu den tredje
och avslutande på Grönland.
Projektet som till viss del bekostats
av Nordiska Ministerrådet har haft
till uppgift att starta verksamhet
för föräldrar/utvecklingsstörda på
Grönland. Förutom Sverige har också
representanter för Färöarna och Danmark deltagit.
Lev i Danmark, som motsvarar FUB
i Sverige, har haft ansvaret för projektet tillsammans med föreningen på
Grönland.

Deltagare i Nordpulsprojektet på Grönland.

Vi som representerade FUB hade
möjlighet att ge några föreläsningar
under de tre träffarna. De har i tur
och ordning handlat om:
• Skolan
• Vikten av att bilda en föräldra
förening
• Från barn till ungdom till vuxen en vandring på livets stig
• Avlastning och boende
• Grönland startar egna verksam
heter
FUB:s medverkan tillsammans med
representanter från Danmark och
Färöarna har inspirerat grönläningarna och nu är man i full gång med
verksamheten. Generalförsamlingen
håller till i huvudstaden Nuuk, där

också träffarna varit, men verksamhet, mer eller mindre omfattande,
finns i fyra städer. Infrastrukturen
är inte densamma på Grönland som
exempelvis i Danmark eller Sverige.
För att ta sig mellan de olika städerna
krävs flyg eller båt. Att köra med bil
är inte möjligt. Vägar mellan städerna finns inte. Trots det har man
lyckats få igång verksamhet på flera
platser.
Våra förhoppningar är nu att
projektet skall ha lagt grunden för ett
arbete som leder till ett bättre liv för
den utvecklingsstörde på Grönland.
TEXT: JAN-ÅKE WENDEL OCH INGER OLSSON, FUB
FOTO: JAN-ÅKE WENDEL

AN N ON S

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

Vivida Assistans – Med högre kvalitet.
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www.vivida.se/arlighet

tkort
Presevän
rde
300 kr
bu
da i över 100
Går att använ
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tiker, hotell,

tauranger och

upplevelsef

öretag.

Miljarder till både lottköpare
och goda ändamål
Sedan år 2005 har vi delat ut vinster för över 7 miljarder till våra lottköpare! Tack vare dem har vi också
kunnat skänka vårt överskott på hela 4,9 miljarder till FUB och övriga 48 organisationer som vi stödjer.
Många drömmer om att resa, skaffa ny bostad eller att
bidra till en bättre värld. Med en lott i PostkodLotteriet
har du chans att uppfylla både dina egna och en del
av dina medmänniskors önskningar.
Ny vinstchans varje dag
De högsta ordinarie vinsterna lottar vi ut till helgen –
en miljon på fredagen och ytterligare en miljon kronor
varje lördag. Dessutom upp till 100 000 kr per lott
och en bil varje fredag. Du har också chans på många

miljoner i GrannYran tre gånger per år och i flera
vinstrika extradragningar under året.
Du får ett presentkort värt 300 kr
Vill du också bidra till goda ändamål samtidigt som
du har chans att vinna – köp en lott inom 7 dagar så
får du ett presentkort värt 300 kr. Du kan använda det
i över 100 butiker, hotell och restauranger över hela
landet.

Köp en lott på postkodlotteriet.se/vinstchans
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Axel, Joanna, Viktor och Victoria
– Come Togethers ambassadörer
Nu börjar Come Togethers projektambassadörer sitt arbete med att representera Riksförbundet
FUB:s och Erikshjälpens gemensamma projekt för att fler barn i världen ska ha rätt att gå i skolan.
Det här är ambassadörerna:
Joanna Johansson, är 19 år och avslutar nu mediaprogrammet på Jenny Nyströmskolan i Kalmar.
– Man kan inte rädda hela världen på en gång, men om
man kan göra något för en annan människa är det viktigt.
Viktor Barkström, är 23 år och kommer från Stockholm.
Just nu pluggar han hälsa och fritid på Valjevikens folkhögskola i Blekinge.
– Alla människor har idag rätt att gå i skolan. Jag vill
kunna hjälpa till på ett bra sätt. Jag har också kämpat
själv med mitt handikapp och vill göra mina föräldrar
stolta, jag är född med Downs syndrom.

Joanna Johansson från Kalmar, Axel Isaksson från Luleå, Victoria
Valverde från Södertälje och Viktor Barkström från Stockholm.

P

rojektet handlar om allas rätt att gå i skolan i våra
samarbetsländer Tanzania och Rwanda, där det är
få barn med funktionsnedsättning som får möjlighet att gå i skolan. Ambassadörerna har redan hunnit
med att berätta om projektet och sitt uppdrag, dels på ett
seminarium under Almedalsveckan på Gotland, dels på
FUB Stockholms dag på Skansen.
• – Ambassadörerna kommer från olika delar av Sverige
och kompletterar varandra väldigt bra. Det är ungdomar
som vi tror mycket på och är stolta att ha med oss, säger
Johanna Bergsten, projektledare vid FUB och berättar
att en av höjdpunkt blir resan till Tanzania i början av
mars nästa år.
• – Där blir det en action week i staden Dar es Salaam, tillsammans med ungdomar med och utan funktionsnedsättningar från Tanzania och Rwanda. Ambassadörerna
har redan börjat sina förberedelser inför resan.

Skolgång gör att vi alla kan utvecklas och
lära nytt.
Här i Sverige ser vi det som självklart att alla kan och ska
gå i skolan, men så är det inte överallt i världen. Bland
barn med funktionsnedsättningar i utvecklingsländer är
det bara en av tio som får chansen. Come Together jobbar
med att förändra detta. Målet är ett samhälle där alla får
lika mycket plats.
Ambassadörerna kommer berätta för ungdomarna och
andra de möter i Tanzania om att i Sverige är det självklart att alla går i skolan, och vad utbildning betyder för
dem själva. Sen kommer de ta med sig sina erfarenheter
och ny kunskap hem från Tanzania.
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Axel Isaksson, är 20 år, bor i Luleå och går precis ut handelsprogrammet på en gymnasiesärskola.
– Jag vill dela med mig av att jag har ett fantastiskt bra
liv och skulle inte vilja byta med någon annan! Om projektet kan göra något för barn och ungdomar med liknande
handikapp som mitt så skulle det göra mig glad.
Victoria Valverde, är 21 år, bor i Södertälje och jobbar på
dagliga verksamheten Miljöligan.
– Med glädje, musik, dans och sång kan vi tillsammans
skapa en bra kommunikation med hela världen.
Följ ambassadörerna och Come Together på
www.cometogethereveryone.org
FOTO: JOHANNA BERGSTEN

PRESSTOPP PRESSTOPP

Årets Intrapris gick till Anna

Strand.

Anna Strand var med och
bildade Föreningen Grunden för
snart 15 år sedan.
Tidigare var Grunden en sektion
i FUB. År 2000 blev Grunden en
fristående förening och är idag en
Riksförening. Grunden samarbetar med flera andra länder och är
en del av People First International.
Så här står att läsa i motiveringen till priset:
”Anna Strand har betytt mycket för att, med kraft och framåtanda, forma föreningen Grunden till att bli ett redskap för inflytande
och egenmakt.”
Intrapriset är 25 000 kr och delas ut på Intradagarna.

LANDET RUNT

Många aktiviteter på gång
hos FUB Öckerö

Hönö.

P
Styrelsemöte hos FUB på Öckerö.

A N N ON S

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

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

”På Fredells byggvaruhus där jag
praktiserar känner jag mig verkligen
som en i gänget, vi hjälps åt och
skrattar mycket ihop. Det är minst
lika viktigt som arbetsuppgifterna
tycker jag. Jag lär mig nya saker
varje dag.” Lotta
FUBs internetannons nr 1 2013.pdf

1
2013-01-30
08-580 813 40, www.misa.se
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RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg

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

å ön Hönö i vackra bohusländska skärgården hade Öckerö
FUB sitt första styrelsemöte
för hösten. Torsdag den 28 augusti
träffades styrelsen för att prata om
verksamheten inför det hösten och
under nästa år.
Från FUB:s kansli deltog Anna Gabrielsson och berättade bland annat
om vilka frågor FUB på riksplanet
arbetat med under det senaste halvåret.
Föreningen på Öckerö har en aktiv
styrelse som arbetar med frågor för
både barn och vuxna personer med
utvecklingsstörning. Föreningen har
bland annat tagit fram ett imponerande utbud av sociala aktiviteter för
olika åldrar samt även för anhöriga,
eftersom de inte varit tillfredställda
med vad kommunen erbjudit.
Under året som gått har FUB på
Öckerö kunnat erbjuda sina medlemmar ett stort utbud av aktivitet, exempelvis har simhallen regelbundet
varit bokad, de har haft målarkurs,
bowling och matlagning samt träffar
för föräldragrupper.
Aktuella frågor på dagordningen
under styrelsemötet var: intressepolitiska frågor till lokalpolitiker, årets
aktiviteter, planering av kommande
styrelsearbete och även en diskussion
om var konstverken från årets målarkurs skulle ställas ut.
TEXT OCH FOTO: ANNA GABRIELSSON,
OMBUDSMAN FUB
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Bröderna sprang Vättern runt
för FUB

Strandpromenaden i Motala. Från vänster i bild syns Emma Besson,
Emil Fredlund, Karin Heggby, Erik Fredlund, Angelica Mörner (stående)
samt Ricky Sandberg.
Nästan 12 000 kronor fick Erik och Emil
Fredlund in till FUB:s lokalföreningar i Östergötland, när de sprang 30 mil runt Vättern på
11 dagar för FUB:s kampanj ”Ansökan om ett
vanligt liv” i somras.
– Det var en fantastisk upplevelse,
tyckte både Erik och Emil Fredlund. Men
träningsvärken kändes i kroppen många dar
efter, berättar de båda och intygar att det
fortfarande känns fantastiskt att loppet fick
sådan uppmärksamhet och inte minst att de

Jens Ferin var en av alla från FUB som hejade på bröderna
Fernlund.

kunde samla in så mycket pengar till FUB:s
verksamhet.
Starten gick den 7 juli kl 12.00 från Vättern
promenaden nära Stadsparken i Motala. De
sprang samma sträcka som cykelloppet, och
gick i mål i Motala den 17 juli. Bröderna Fredlund sprang loppet med FUB:s kampanjbilder
på sina t-shirt.
FUB Östergötlands lokalföreningar fanns
på plats både vid start och målgång. Många
medlemmar och andra intresserade kom för

att heja på bröderna Fredlund vid målgången
i Motala.
”Vi vill tacka alla som följt oss på resan
här och längs banan. Men framförallt ni
som hjälpte oss med insamlingen till FUB! Vi
samlade tillsammans ihop cirka 11 500 och
bara det känns som en seger!”, skriver Erik och
Emil Fredlund på sin facebooksida: springa
runt Vättern”.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: EWA FERIN
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!
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Nästa nummer kommer den 10 november. Boka senast den 6 oktober.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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FUB i Kristianstad delade ut
500 gröna kuvert

Stina Hansson samtalar med en av alla intresserade på Ica Maxi i
Kristianstad när aktiviteten Ansökan om ett vanligt liv genomfördes.

I

augusti hakade FUB I Kristianstad på kampanjen:
”Ansökan om ett vanligt liv” och delade ut 500 gröna
kuvert till politiker och besökare på Ica Maxi i Kristinestad.
Torsdagen den 28 och fredagen den 29 augusti hade vi
fått tillåtelse av Ica Maxi i Kristianstad att ha vår aktivitet
inne i affären. Vi hade planerat båda dagarna eftersom vi
inte visste hur vår aktivitet mottogs. Vi hade med oss 400
kuvert med information och redan efter två timmar var
dessa utdelade.

Det blev en lyckad start på aktiviteten: ”Ansökan om ett vanligt liv”
när FUB Kristianstad genomförde sin aktivitet på Ica Maxi. Jan-Åke
Wendel och Jenny Burle var två av FUB-medlemmarna som deltog i
aktiviteten.

Eftersom vi tidigare i veckan besökt samtliga partiers
valstugor och överlämnat gröna kuvert som förmedlas
till fullmäktigeledamöterna hade vår målsättning att
dela ut 500 kuvert i Kristianstad fullföljts.
Tack Ica Maxi och butikschef Johan Haglund för ert tillmötesgående, säger Jan-Åke Wendel, FUB i Kristianstad.

Att lyckas med det ”O-möjliga”
Jörgen Hornell gick i mål i världens största orienteringstävling - O-ringen.
Mitt i sommarvärmen var det
plötsligt bara 2 min kvar till vår
start i O-ringen 2014. Jörgen
Hornell stod beredd tillsammans
med sina två vid startfållan. Allt
var med; kompass, mobil och
Jörgen Hornell och Andreas
första-hjälpen-väska. Jörgen
Engebrethsen.
Hornell hade sin klocka på vänster handled, sin kompass på höger och sin krysstavla och markeringspenna i handen. Vi var redo.
I över ett år hade vi tränat för det här ögonblicket. Att motion är
viktigt för att Jörgen Hornell ska må bra, hålla sig frisk och reducera
stress är tydligt och vi har bland annat sprungit mycket. Men vi ville få
in en social aspekt också.
Peter i personalgruppen är aktiv i Falkenbergs Orienteringsklubb och
vi kom överens om att ta med Jörgen Hornell och introducera honom
och anpassa orienteringskonceptet så det skulle passa honom.
Efter hand kände Jörgen Hornell mer och mer trygghet med människorna i klubben och de lärde också känna honom bättre. Jörgen
Hornell blev klubbmedlem och vi köpte klubbens träningskläder för
ökad känsla av gemenskap och tillhörighet.
Vi var vi på många mindre tävlingar med mycket folk och många

intryck. Klubbarna sitter tillsammans med sina egna medlemmar och
Jörgen Hornell som nu kände igen de flesta kände sig trygg.
Tack vare en motiverad personalgrupp med rätt kunskap, väl utformade strukturer och tålamod att med små steg under lång tid sträva
efter ett gemensamt mål lyckades vi genomföra världens största
orienteringstävling!
Jörgen Hornell behövde, trots sin svåra funktionsnedsättning i form
av autism och utvecklingsstörning, inte känna någon stress, trots 20
000 människor runt om honom.
Han visste vad han skulle göra och litade på att personalen kunde
lösa eventuella problem.
Med enkla pedagogiska medel och tydliga strukturer kunde en trött
men glad Jörgen Hornell efter tre dagar och två övernattningar på en
camping tryggt landa i sin vardag och sina rutiner igen.
Tack till: Falkenbergs Orienteringsklubb för öppenhet och acceptans. Personalen på O-ringen, Frösunda Assistans Falkenberg för
att de lät oss planera och genomföra ett till synes omöjligt uppdrag.
Peters familj, som var en viktig del i att det lyckades. Alla i personalgruppen och Willy Engebrethsen i FUB för handledning och kunskap.
TEXT: ANDREAS ENGEBRETHSEN
FOTO: ANNA HAGSTRÖM
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”Ett gott liv”
Ny rapport om bostad och stöd i bostaden
Riksförbundet FUB:s färska rapport ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och
i framtiden, för personer med utvecklingsstörning presenterades vid ett seminarium om
LSS, som FUB anordnade under politikerveckan i Almedalen.
Många ville bo tillsammans med någon
man har en relation till, till exempel
man eller fru, pojkvän eller flickvän,
eller vänner som de själva har valt.
Andra uttryckte att de vill bo tillsammans med personer i samma ålder
eller på samma utvecklingsnivå alternativt med personer som har samma
intressen. Det fanns även många önskemål om att kunna ha husdjur.

Önskar inflytande över stödet

R

apporten vänder sig till beslutsfattare, politiker och handläggare, på nationell, regional och
lokal nivå. Vi hoppas också att rapporten ska komma till användning för alla
dem som behöver sätta sig in i frågor
som rör bostad och stöd i bostaden för
personer med utvecklingsstörning.
Antingen det är från ett personal- eller anhörigperspektiv. Vi ser även att
rapporten kan fylla en viktig funktion
i FUB:s intressepolitiska arbete på alla
nivåer. Rapporten har tagits fram av
FUB:s boendekommitté. Författare är
Eva Borgström och Barbro Lewin.

FUB:s enkätundersökning kan ses som
en sondering av ett viktigt område.

Inte standardlösningar

En viktig slutsats är att inte tänka i
standardlösningar eftersom personer
med utvecklingsstörning är lika unika
som alla andra vad gäller personlighet
och intressen. Förmågor och svårigheter ser olika ut, till följd av bland
annat grad av funktionsnedsättning
och därmed varierar också behovet av
samhällets stöd. Behovet av stöd kan
också variera över tid. De närmare
1 550 enkätsvaren visar också på en
stor variation i hur man vill bo och
vilket stöd man vill ha i bostaden.
Bostad och stöd i framtiden
75 procent ville bo kvar i sin nuvaRapporten innehåller resultatet av en
rande
bostad. De som ville flytta angav
enkätundersökning som genomfördes
olika
skäl,
ibland flera. Hälften ville
bland FUB:s medlemmar år 2013. Syftet
flytta
från
föräldrahemmet
och en lika
med enkäten var att ta reda på hur
stor
andel
ville
flytta
därför
att de inte
människor med utvecklingsstörning
trivdes
i
sin
nuvarande
bostad.
En dryg
och deras företrädare ser på sitt boende
tredjedel
av
dem
som
ville
flytta
hade
idag och hur de vill bo och få sitt stöd
ändrat
stödbehov
som
skäl.
Vi
kan
i framtiden. Efter 20 år med lagen om
konstatera att det är viktigt för många
stöd och service till vissa funktionsatt själv få bestämma vem man vill bo
hindrade, LSS, var kunskapen om hur
tillsammans med eller ha som granne.
målgruppen själv vill bo mycket liten.
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Man önskade ett inflytande över stödet
i bostaden. Det handlade om hur och av
vem stödet ges samt dess omfattning.
Personalens utbildning och erfarenhet är viktig när det gäller stödets
kvalitet. Det finns en uttalad vilja till
gemenskap. 75 procent önskade sig till
exempel tillgång till ett gemensamhetsutrymme. Även bland dem som
idag inte har rätt till ett gemensamhetsutrymme, exempelvis personer
med personlig assistans enligt LSS eller
socialförsäkringsbalken, uttryckte
hälften önskemål om gemensamma
lokaler.
Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning av olika sätt att bo och
få stöd för personer med utvecklingsstörning. Avslutningsvis presenteras
slutsatser och ett antal viktiga
framtidsfrågor som rör bostad och stöd
i bostaden för personer med utvecklingsstörning.
Rapporten finns att ladda ner som
en PDF-fil på www.fub.se/asikter/
rapporter. Den finns även att köpa i
tryckt form i FUB:s webbutik, pris: 75
kronor.

Eva Borgström
Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-508 86 63

FUB-NYTT

Känd forskare föreläste
för FUB om åldrande
På försommaren gästades FUB av den internationellt kända forskaren inom
utvecklingsstörning och åldrande Chris Bigbys FUB, som höll en mycket uppskattad
föreläsning i ämnet, där hon bland annat konstaterade att kunskapsbehovet bland personal
och beslutsfattare ökar i takt med att fler blir allt äldre.
på dagliga verksamheten på halvtid
eftersom han vill ha och behöver den
strukturen och stimulansen i livet.
Den dagliga verksamhet han går
på har en särskild grupp för äldre
deltagare men Stig ville inte gå där
utan valde att vara kvar i den grupp
han varit i tidigare.
Stig och personalen berättade om
hur livet i gruppbostaden ser ut och
fick svara på många intresserade
frågor från besökarna. Det var mycket
spännande och givande besök som vi
tackar för!
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

Thomas Jansson, ordförande FUB, Karl Grunewald, tidigare medicinalråd, Professor Christine
Bigby, forskar vid La Trobe University samt professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad.

F

UB fick genom professor Magnus
Tideman möjlighet att bjuda
in till föreläsning med en av
världens mest kända forskare när
det gäller utvecklingsstörning och
åldrande. Professor Christine Bigby
forskar vid La Trobe University i
Australien men fram till slutet av
2015 är hon också gästprofessor vid
högskolan i Halmstad och kommer
periodvis att vara i Sverige. Christine
Bigby höll en mycket uppskattad föreläsning kring åldrande för personer
med utvecklingsstörning för särskilt
inbjudna åhörarna. Det finns ett stort
behov av mera kunskap i ämnet på
många håll och det är en fråga som
FUB:s kommitté för Åldrande arbetar
mycket med. Livslängden för personer
med utvecklingsstörning har ökat
och därmed kommer antalet personer
över 65 år kommer att öka kraftigt
de närmaste åren. Det innebär att
kunskapsbehovet hos många olika
personalgrupper och beslutsfattare

ökar eftersom åldrandet innebär förändrade och nya behov för gruppen.

Besök på Tegelpråmens
gruppbostad
Efter föreläsningen fick kommittén
för åldrande samt ordförande i FUB,
Thomas Jansson, tillfälle till ett informellt samtal med de två forskarna
över en lunch, något som vi uppskattade mycket. Efter lunchen åkte vi
till Tegelpråmens gruppbostad på
Kungsholmen för ett studiebesök.
På gruppbostaden träffade vi
personal och en av de boende, Stig
Ahlgren, som är pensionär sedan flera
år tillbaka. Han flyttade in i gruppbostaden när den var nybyggd 1997 och
trivs bra där. Flytten innebar en stor
förändring eftersom Stig tidigare bott
på stora vårdhem ute på landet och
Tegelpråmen, med fem boende, ligger
mitt inne i staden.
Stig Ahlgren, som idag är 74 år,
har valt att ha kvar sin sysselsättning

Stig Ahlgren trivs bra på Tegelpråmens gruppbostad..
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Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap.
Antalet
utvecklingsstörning
som åldras
allt fler.-Därmed
ökarmed
behovet
kunskap.
Vi personer
ordnar numed
för tredje
gången en konferens
kringblir
åldrande
denna gång
temaav
hälsa.
Vi
ordnar
nu
för
tredje
gången
en
konferens
kring
åldrande
denna
gång
med
tema
hälsa.
Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till personer med utvecklingsstörning
Vi ordnar nu för tredje gången en konferens kring åldrande - denna gång med tema hälsa.
Konferensen
vänder
till alla
är intresserade
stöd
tillomsorg,
personer
med utvecklingsstörning
som åldras.
Såvälsig
chefer
somsom
medarbetare
inomav
vård
och
anhöriga,
politiker och
som
åldras.
Såväl
chefer
som
medarbetare
inom
vård
och
omsorg,
anhöriga,
politiker och
beslutsfattare
är
välkomna.
Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till personer med utvecklingsstörning
beslutsfattare
är välkomna.
som åldras. Såväl chefer som medarbetare
inom
vård och omsorg, anhöriga, politiker och
beslutsfattare
är
välkomna.
Program åldrandekonferens
09.00 Registrering och kaffe

Program åldrandekonferens
Program åldrandekonferens
14.30-15.00 Kaffe

09.00
ochErik
kaffe
10.00 Registrering
Moderator Sven
Wånell hälsar välkommen
Inledningstal av Bengt Westerberg
09.00
ochErik
kaffe
10.00 Registrering
Moderator Sven
Wånell hälsar välkommen
Bengt Westerberg
10.20–11.00 Inledningstal
Åldrande och av
demens
10.00 Moderator Sven Erik Wånell hälsar välkommen
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet och
Bengt Westerberg
10.20–11.00 Inledningstal
Åldrande och av
demens
verkställande direktör för Svenskt Demenscentrum.
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet och
10.20–11.00 Åldrande
och
demens
verkställande
direktör
för Svenskt Demenscentrum.
5 minuter paus
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet och
verkställande
direktör för Svenskt Demenscentrum.
minuter hos
paus
11.05-12.00 5Åldrande
personer med intellektuella

funktionsnedsättningar
minuter hos
pauspersoner med intellektuella
11.05-12.00 5Åldrande
Fokus för föreläsningen är en kort beskrivning av kartläggfunktionsnedsättningar
ningsinstrumentet
Tidiga med
Tecken
som ett hjälpmedel för
11.05-12.00 Åldrande
hos personer
intellektuella
Fokus för föreläsningen
är en kort
beskrivning av kartläggatt kontinuerligt följa åldersförändringar.
funktionsnedsättningar
ningsinstrumentet Tidiga Tecken som ett hjälpmedel för
Barry
Karlsson,
leg. psykolog
specialist
i neuropsykologi.
Fokus
för föreläsningen
är enoch
kort
beskrivning
av kartläggatt kontinuerligt
följa åldersförändringar.
ningsinstrumentet
Tidiga
Tecken
som
ett
hjälpmedel
för
Barry
Karlsson,
leg.
psykolog
och
specialist
i
neuropsykologi.
12.00-13.00 Lunch
att kontinuerligt följa åldersförändringar.
Barry Karlsson, leg. psykolog och specialist i neuropsykologi.
12.00-13.00
13.00-14.30 Lunch
Vårdalinstitutets pågående forskningsprojekt ”Aktivt
och hälsosamt åldrande vid utvecklingsstörning”
12.00-13.00
13.00-14.30 Vårdalinstitutets
pågående forskningsprojekt ”Aktivt
Lunch
• Åldrande hos personer med utvecklingsstörning – ur
och hälsosamt åldrande vid utvecklingsstörning”
arbetsledares
perspektiv.
13.00-14.30 Vårdalinstitutets
pågående
• Åldrande hos personer
medforskningsprojekt
utvecklingsstörning ”Aktivt
– ur
Johansson,
doktorand, Lunds universitet och
ochMaria
hälsosamt
åldrande
arbetsledares
perspektiv.vid utvecklingsstörning”
Vårdalinstitutet.
• Åldrande
hos personer
med utvecklingsstörning
Maria Johansson,
doktorand,
Lunds universitet och– ur
• arbetsledares
Hälsa och vård
och omsorgsanvändande bland äldre
perspektiv.
Vårdalinstitutet.
med utvecklingsstörning.
Johansson,
doktorand,
Lunds universitet
• Maria
Hälsa och
vård och
omsorgsanvändande
blandoch
äldre
Jimmie
Kristensson, dr med. vet, Magnus Sandberg, dr
Vårdalinstitutet.
med utvecklingsstörning.
vet, Lunds
universitet
och Vårdalinstitutet.
• med.
Hälsa
vård och
omsorgsanvändande
bland äldre
Jimmieoch
Kristensson,
dr med. vet, Magnus Sandberg,
dr
med
med. utvecklingsstörning.
vet, Lunds universitet och Vårdalinstitutet.
Jimmie Kristensson, dr med. vet, Magnus Sandberg, dr
med. vet, Lunds universitet och Vårdalinstitutet.

14.30-15.00
15.00-15.35 Kaffe
Stödjande miljöer för personer med
minnesnedsättning och förvirringssymtom
14.30-15.00
15.00-15.35 Kaffe
Stödjande miljöer för personer med
Helle Wijk, Leg Sjuksköterska, Universitetslektor, Doktor
minnesnedsättning och förvirringssymtom
i Medicinsk vetenskap,
Docent
i omvårdnad,
15.00-15.35 Stödjande
miljöer
för
personer
med Sahlgrenska
Helle Wijk, Leg
Sjuksköterska,
Universitetslektor,
Doktor
akademin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
minnesnedsättning
förvirringssymtom
i Medicinsk vetenskap, och
Docent
i omvårdnad, Sahlgrenska
Helle Wijk, Leg Sjuksköterska,
Universitetslektor, Doktor
15.35-16.10 akademin/Sahlgrenska
Fysisk aktivitet viktigUniversitetssjukhuset.
för alla – men särskilt för äldre!
i Medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad, Sahlgrenska
Elisabeth Rydwik, leg. sjukgymnast, docent i fysioterapi.
15.35-16.10 akademin/Sahlgrenska
Fysisk aktivitet viktigUniversitetssjukhuset.
för alla – men särskilt för äldre!
Rydwik, leg.
sjukgymnast,
docent
16.10–16.30 Elisabeth
Thomas Jansson
ordförande
i FUB
ochi fysioterapi.
15.35-16.10 Fysisk aktivitet viktig för alla – men särskilt för äldre!
moderator Sven- Erik Wånell om hur vi
Rydwik, leg.
sjukgymnast,
docent
16.10–16.30 Elisabeth
Thomas Jansson
ordförande
i FUB
ochi fysioterapi.
går vidare. Vilken kunskap behövs?
moderator Sven- Erik Wånell om hur vi
16.10–16.30 Thomas
Jansson
i FUB och
går vidare.
Vilkenordförande
kunskap behövs?
moderator Sven- Erik Wånell om hur vi
går vidare. Vilken kunskap behövs?

Sista anmälningsdag är 3 november. Anmälan lämnas via e-post: konferens@fub.se
eller
brev: Riksförbundet FUB, Box 6436, 113 82 Stockholm
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För många undantag
gör lagen tandlös
Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Men
för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.
Kritik från FN:s kommission

R

iksdagen har fattat beslut om
att bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
Bra anser FUB, men allt för många
undantag kvarstår och riskerar
urholka lagen och göra den tandlös.

– Det är bra att bristande tillgänglighet nu ska betraktas som diskriminering. Men inom FUB ställer vi oss
kritiska till att de flesta undantag
behålls. Det är fortfarande allt för
många undantag för att lagen ska bli
effektiv. Något som även FN:s kommission om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning riktat
kritik mot. Lagen riskerar därför bli
tandlös, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, i en kommentar till
riksdagens beslut.
Bristande tillgänglighet betyder att
en person med funktionsnedsättning
missgynnas därför att man inte gjort
skäliga tillgänglighetsåtgärder för
att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan

TEXT: KIA MUNDEBO

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

ANNO NS1

Socialdepartementet tog emot
FUB:s ”Kommittén för åldrande”
När FUB i våras bjöd in till föreläsning med en av världens mest kända forskare
inom åldrande och utvecklingsstörning, professor Christine Bigby, fick vi
kontakt med Nationella Äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm.
Den kontakten ledde vidare till en träff på Socialdepartementet. Kommitténs nytillträdde ordförande Alf Lundin, Ingela Månsson ledamot samt Kia
Mundebo tjänsteman, representerade kommittén för åldrande och FUB.
FUB fick tillfälle att diskutara några mycket angelägna frågor, som kommittén skickat till Socialdepartementet i förväg. Några av de frågor som
diskuterades på mötet var:
– Personer med utvecklingsstörning som åldras ska ha rätt att bo kvar i sin
gruppbostad - även om de får en demenssjukdom och/eller annan sjukdom
som kräver mycket medicinsk vård, rehabilitering och hjälpmedel
– Om en flytt ändå måste ske ska den planeras med mycket god framförhållning, minst 10 år.
– Personalen som arbetar med äldre personer med utvecklingsstörning
behöver kompetens inom utvecklingsstörning, åldrande samt demens. Ofta
saknas de två sistnämnda områdena.
– Tidiga tecken, ett verktyg för kartläggning av försämrade funktioner
och sjukdomar hos vuxna och åldrande personer med utvecklingsstörning,
behöver nå ut till fler och användas kontinuerligt. Genom att använda Tidiga
Tecken med jämna intervaller kan man lättare se när det sker förändringar
och när en demensutredning kan vara dags att genomföra.
– Att FUB vill ha obligatorisk läkemedelsuppföljning för alla personer med
utvecklingsstörning. Dock särskilt viktigt när personerna åldras och ofta får
ännu mer läkemedel.

funktionsnedsättning. Vilka åtgärder
som är skäliga bedöms utifrån bland
annat lagens krav på tillgänglighet
samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.
Riksdagen sa ja till regeringens
förslag med ett undantag. Företag
inom hälso- och sjukvården som
har färre än tio anställda ska också
omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag
skulle dessa företag få undantag från
reglerna.
Det nya diskrimineringsförbudet
gäller från den 1 januari 2015 inom
alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i
dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder.
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Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
beslutar i december 2014 om utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till:
Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med
CP, som p g a sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård,
uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation).

C

M

Y

Bidrag ges endast till personer under 25 år. Handikappet skall vara av
neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan,
ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier,
syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt
neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas
vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under
förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och
full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg (och, i förekommande fall,
datorintyg) skall insändas tillsammans med ansökan.

CM

MY

CY

CMY

K

Stiftelser eller ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja
barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Bidrag kan inte ges
till institutioner och dylikt som har stat, kommun eller landsting som
huvudman.
Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran
och utbildning.
Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.
Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till
stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail
ljc@carlssonsstiftelse.se. Tel. 042-21 70 19.
OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning.
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 oktober 2014.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till sökanden efter
styrelsens sammanträde början december 2014.

Ansökningsblankett finns även för nedladdning på
www.carlssonsstiftelse.se
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Slopa utredningens förslag om
förändrad assistensersättning
Utredningen ”Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet” saknar
reella konsekvensanalyser samt hållbara förslag för att personer med assistansbehov ska få
behålla nuvarande levnadsvillkor, skriver FUB i sitt remissvar till regeringen.

R

egeringen beslutade den 21
mars 2013 att tillkalla en
särskild utredare för att se över
ersättningen för personlig assistans
enligt socialförsäkringsbalken och
ta fram förslag på en ändamålsenlig
utformning av ersättningen.
Utredningen har antagit namnet
Assistansersättningsutredningen.
Syftet med utredningen är att
förstärka förutsättningarna för en
långsiktig hållbar kvalitetsutveckling
och finansiering av insatsen.
Assistansersättningen är en laddad
och känslig fråga, viket bland annat
har visat sig i debatten under senare
tid.

Systemet är enkelt
Idag är assistansersättningen konstruerad som en schablonersättning
per timme, lika för alla brukare och
anordnare. Timersättningen ska
motsvara den genomsnittliga kostnaden per timme för löner och andra
kostnader för att utföra personlig
assistans.
Om det finns särskilda skäl finns
det en möjlighet att ansöka om ett
förhöjt timbelopp.
Fördelarna med den nuvarande
konstruktionen av ersättningen är att
systemet är enkelt och förutsägbart
för alla parter och ger utrymme för
brukare och anordnare att utforma
assistansen utifrån brukarens individuella situation och önskemål. Det
ger på så sätt också goda möjligheter
att skapa kvalitet för varje enskild
brukare och ger likvärdiga förutsättningar för alla anordnare.
Nackdelen med nuvarande konstitution är framför allt att det kan finnas briser i ersättningens träffsäkerhet i förhållande till olika brukares
behov och kostnader. Möjligheterna
till styrning av ersättningens använd-
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ning är också begränsad sett ur såväl
brukarens som statens perspektiv.
Schablonersättningen tar inte heller
hänsyn till eventuella skillnader i
förutsättningar mellan olika typer av
anordnare – skillnader som dock kan
vara påverkbara för anordnaren.
Dagens konstruktion av ersättningssystemet har betydelse för
kostnader och kvalitet genom att det
sätter ramar och påverkar incitamenten. Utredaren anser att systemet
också behöver stödjas av andra åtgärder – det handlar om till exempel
brukarens möjligheter att ställa
krav på innehållet i assistansen och
användningen av ersättningen samt
om uppföljning och tillsyn av anordnarna och av assistansens kvalitet och
kostnader.
Utredarens uppdrag har gått ut på
att kartlägga och analysera nuvarande regleringar, konstruktion av
ersättningen, aktörernas roll, tidigare
översyn, utveckling, beräkning och
utbetalning av assistansersättningen
samt redovisning och återbetalning
av denna.
I ett nästa steg har utredaren, i
vanlig ordning, haft i uppdrag att
komma med överväganden och förslag samt redovisning av konsekvenser av förslagen.
Assistansersättningsutredning bjöd
in brukarorganisationerna till en

hearing för att inhämta synpunkter
och kunskap till utredningen den 21
november 2013. Varje organisation
fick utse en representant och fick
under maximalt tio minuter redogöra
för sin organisations synpunkter på
fyra, av utredningen utvalda frågor.
Utredningen överlämnade sitt
uppdrag till Regeringen i februari
2014 och brukarorganisationerna har
nu fått möjlighet att ytterligare föra
fram sina åsikter i ett remissvar.

Slopa utredningen förslag
I Riksförbundet FUB:s remissvar till
Regeringen har FUB framförallt lyft
fram att intentionerna med utredningen har varit bra men att utredningens förslag bör slopas eftersom
dessa har brister på många områden.
Underlagen som har legat till grund
för förslagen är bristfälliga och vissa
delar har inte ens beaktats. Utredningen har därutöver haft alldeles för
lite tid på sig och saknat rätt kompetens för att göra ett bra jobb med
att ta fram en ny konstruktion av
assistansersättningen. Utredningen
saknar reella konsekvensanalyser
samt hållbara förslag för att personer
med assistansbehov ska få behålla
nuvarande levnadsvillkor. Om utredningens förslag går igenom kommer
istället personer med assistansbehov
att få försämrade levnadsvillkor. Hela
remissvaret kommer att gå att läsa på
Riksförbundets hemsida.
TEXT: NINA ALANDER

Läs mer: Betänkande av Assistans
utredningen SOU 2014:9

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

Prova på en hel praktikvecka med Web TV/Radio
eller Mode/Fashion.
Nu i november!
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Ökade möjligheter att
själv välja god man
Större kontrollmöjligheter av ställföreträdare, samt skyldighet att erbjuda gode män
och förvaltare utbildning, är två positiva förslag som nu finns med i Regeringens proposition
om gode män och förvaltare.
Oroande är att man inte föreslår någon absolut begränsning för antal uppdrag, samt att det
ska gå att avsluta uppdragen innan någon ny ställförträdare har utsetts.

F

örra året kom en statlig utredning med ett par förslag om förbättringar för gode män och förvaltare. FUB kritiserade utredningen
för att inte komma med tillräckligt
bra förslag och uppmanade Regeringen att skynda på beredningen av
de förslag som en tidigare utredning
kommit med redan 2004.
Nu har Regeringen lämnat en proposition, det vill säga ett lagförslag,
där ett par av de tidigare förslagen
finns med (prop. 2013/14:225).

Större inflytande
FUB har länge drivit att den enskilde
borde få ett större inflytande över
vem som utses till ställföreträdare.
Det är därför med stor glädje vi nu
ser att Regeringen föreslår att den
enskilde ska ha rätt att själv välja vem
som ska vara god man. I propositionen står det även att anhöriga är en
stor tillgång och att deras lämplighet
att vara ställföreträdare ska bedömas
på samma sätt som gäller för utomstående gode män / förvaltare. Vi får
hoppas att det en gång för alla tystar
de överförmyndare som anser att
anhöriga inte bör vara ställföreträdare för vuxna personer.
I samband med detta förslag
föreslås även att överförmyndarna
ska få en ökad skyldighet att kontrollera den tilltänkta ställföreträdarens
lämplighet innan uppdraget påbörjas.
Förhoppningsvis kan det leda till att
färre personer råkar ut för gode män
som missköter sitt uppdrag eller till
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och med förskingrar medel från sin
huvudman.

Erbjuda utbildning
Ett annat viktigt förslag är att
kommunen ska ha en skyldighet att
erbjuda gode män och förvaltare
utbildning. En nackdel med det
förslaget är att det inte är självklart
att det är kommunen som ska stå för
kostnaderna för utbildningen. Men
det är ändå en förbättring mot vad
som gällde tidigare då det inte fanns
några krav på att nya ställföreträdare
skulle erbjudas utbildning.
Regeringen vill tyvärr inte införa
någon absolut begränsning för hur
många uppdrag en ställföreträdare
samtidigt kan ha men i propositionen finns ändå med en skyldighet
för överförmyndaren att ta hänsyn
till antalet uppdrag som ställföreträdaren redan har när ett nytt förordnande ska övervägas.

Utsatt situation
Ett annat förslag är att en god man
och förvaltare ska kunna avsluta sitt

uppdrag innan en ny ställföreträdare
har utsetts. Det ska bara gälla om
särskilda skäl att avsluta uppdraget i
förtid finns. Kommunen har en skyldighet att försöka ersätta den gode
man som slutar med en ny så snart
som möjligt. Men om kommunen har
uttömt alla möjligheter att hitta en
ny ställföreträdare kan det enligt förslaget i undantagsfall leda till att den
enskilde helt fråntas ställföreträdare.

Invändningar
FUB har haft invändningar mot
förslaget då det riskerar att försätta
den enskilde i en mycket utsatt situation. Det är dock svårt att överblicka
konsekvenserna av förslaget innan
vi vet på vilket sätt den här möjligheten för ställföreträdarna kommer
att användas och hur pass restriktivt
möjligheten tillåts att användas.
Regeringen skriver även i propositionen att man inte har för avsikt
att gå vidare med de övriga förslag
som godmansutredningen från 2004
kom med. Förslaget om framtidsfullmakter som utredningen från 2004
presenterade bereds dock just nu på
regeringskansliet.
JESPER SYMRENG, FÖRBUNDSJURIST FUB

Jesper Symreng,
förbundsjurist
jesper.symreng@fub.se
08-50 88 66 22

Visste du att personlig assistans till
barn ska ha ett familjeperspektiv?
Det innebär att assistenten inte bara
får göra sånt som barnet själv skulle
gjort, om han eller hon inte haft sina
funktionsnedsättningar.
Vi får ibland höra att andra assistansanordnare
säger att personliga assistenter inte får skjutsa
barn i bilen, tömma diskmaskinen eller
hämta på förskolan. Och att en personlig
assistent inte får vara ensam med ett litet
barn, för att ett barn i samma ålder utan
funktionsnedsättningar inte skulle lämnas
ensamt.
Det här är en missuppfattning. Personlig
assistans ska kunna täcka barnets alla behov.
Om det är bäst för barnet och familjen ska
assistenterna också kunna ersätta till exempel
korttids, avlösarservice och långa dagar på
fritids. Med personlig assistans slipper man
en uppstyckad vardag och att barnet måste
befinna sig på en viss plats en viss tid för att
få stöd. Det kan finnas andra anledningar att
vilja vara på korttids, som att träffa kompisar.

Men för många barn med omfattande
funktionsnedsättningar är korttids en dålig
nödlösning eller till och med en omöjlighet.
Familjen måste kunna utforma assistansen
så att vardagen fungerar. Först då uppnår man
målet; att alla barn ska kunna växa upp i sin
familj. Det var därför JAGs medlemmar var
med och kämpade för att Sverige skulle införa
personlig assistans för 20 år sedan. Det var
också vi som drev frågan om att även barn
skulle ha rätt till personlig assistans. Och vi
arbetar fortfarande för samma mål som när
stadgarna skrevs; att medlemmarna i JAG
ska kunna leva i gemenskap med sin familj
och som andra i samhället, med bästa möjliga
personligt anpassade assistans.
Brukarkooperativet JAG har idag 450
medlemmar, både barn och vuxna, med stora
funktionsnedsättningar. Vi medlemmar och
våra företrädare sitter i styrelsen och arbetar
på kansliet. Tillsammans har vi mer än 4 000
personliga assistenter anställda. Det gör oss
till Sveriges största privata assistansanordnare
som inte ägs av riskkapitalister.
Välkommen du också!

Att vi assistansanvändare säkrar makten över vår egen assistans är en av Föreningen
JAGs hjärtefrågor. JAGs assistanskooperativ är rikstäckande, styrs av medlemmarna
och drivs utan vinstsyfte. På bilden: Amina Ali Öljemark med mamma Karin.
Läs mer på www.jag.se
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Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

Vi behöver dig för att öka kunskapen om autism och andra funktionsnedsättningar!
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför tvillingpar, av vilka minst en tvilling har
autismspektrumtillstånd, ADHD och andra funktionsnedsättningar. Vi undersöker även tvillingpar utan
funktionsnedsättning för att öka kunskapen om orsakerna till neuropsykiatriska problem inom genetik,
neurobiologi och psykologi. Ersättning i form av presentkort till tvillingarna, för förlorad arbetsinkomst,
hotell och resa ﬁnansieras av studien.
Intresserade vänligen ring eller
skicka ett mail:
Kerstin: 08-51452707,
070-7559680
kerstin.andersson.2@ki.se
Eller Ulla-Lena: 08-514 527 00
ulla-lena.eriksson@ki.se

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

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

Solhaga
gruppen
Ett gott liv – hela livet
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NOTISER

Inbjudan till mötesdag
för anhöriga i Borås
Den 8 november anordnas en mötesdag i Borås för
anhöriga till personer med funktionsnedsättningar i
Västra Götaland. Mötesdagen sker i samverkan mellan
FUB Västra Götaland, Nka, Nationell kompetenscentrum anhöriga, HSO Västra Götaland, ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan.
– Vi hoppas dagen ska ge ny inspiration och tillfälle
till samtal mellan anhöriga och andra deltagare, säger
Carin Wallman, möjliggörare på Nka.

Nemas problemas!

Tid och plats: Lördag den 8 november klockan
09.30 – 16.00, First Hotel Grand
Pris: 475 kronor inklusive fika och lunch
För mer information: Elaine Johansson,
FUB: 0706-10 86 24

Riksdagsbeslut
i lättlästfrågan
Från den 1 januari 2015 blir verksamheten vid
Centrum för lättläst en del av Myndigheten för
tillgängliga medier, MTM.
Utifrån den utredning som gick ut på remiss hösten 2013 har regeringen lagt propositionen Lättläst (SOU 2013:58). Den föreslår att statens stöd till stiftelsen Centrum för lättläst ska avvecklas och att MTM
ska ansvara för statens insatser för lättläst och även bli ett nationellt
kunskapscentrum.
Riksdagens beslut innebär att:
• Statens stöd till stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas från 1
januari 2015.
• Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ska bli ett nationellt
kunskapscenter med uppdrag att sammanställa och sprida relevant
forskning om tillgängliga medier, inklusive lättläst. Utgångspunkten
och målsättningen ska vara att alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett
läsförmåga.
• Verksamheten på MTM ska ske utifrån de behov och i de format
som målgrupperna behöver, såväl tryckt som digitalt.
• Huvudmannaskapet för nyhetstidningen 8 Sidor ska utredas vidare.
www.regeringen.se

Mer funktion –
Mindre hinder
Kontakta oss på
08-310 330 eller
info.lss@attendo.se
för mer information.
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Pappa som vill
skapa förståelse
med humor
Nu har Ståuppkomikern Eric
Löwenthal gjort en föreställning
om sitt och sonens liv.

N

u har Ståuppkomikern Eric
Löwenthal har gjort en
föreställning om sitt och
sonens liv, som har en grav utvecklingsstörning och en hel del fysiska
funktionsnedsättningar.
– Humor har alltid varit min
ventil. Att avdramatisera det okända
med ett förlösande skratt är kanske
inte det enda sättet, men det är mitt
sätt, säger komikern Eric Löwenthal,
som har velat skapa en rolig show
med verklighetsförankring. I oktober har han premiär med föreställningen Fadern – i Faderns, Sonens &
Försäkringskassans namn.
– Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar möts ofta av

okunskap och fördomar. Syftet med
föreställningen är inte att berätta
en snyfthistoria. Rädsla och missriktad omtänksamhet gör att vi ofta

tassar på tå, eller väljer att se på allt
med sorgeglasögon, tycker Eric, som
snarare vill få publiken att känna
nyfikenhet, delaktighet och glädje.
Förutom rädsla och okunskap, så är
nog dumhet det som Eric vill ge sig
på med föreställningen.
–Att dra ner brallorna på dumheten
är både roligt och effektivt, säger Eric
Löwenthal.
Premiär i oktober. Föreställningen
spelas under hösten på flera platser i
landet.

AN N ON S

Vill du bo i Vår nybyggda gruppbostad
– granne med turning torso?
Frösunda bygger en gruppbostad med ljusa lägenheter i Västra Hamnen i Malmö som beräknas stå klar
hösten 2014. Vatten och trivsam bebyggelse omger boendet samtidigt som det finns ett stort utbud av
service i form av affärer och restauranger inom gångavstånd. Här har man sin egen lägenhet, möjlighet
till gemensamma utrymmen och en individuellt utformad omsorg.
Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning och som är berättigad till insatsen LSS.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss.
Mia Åstrand, 010-130 32 28, mia.astrand@frosunda.se
Tomas Eriksson, 010-130 35 20, tomas.eriksson@frosunda.se
4 · U
K
> Läs 3mer
påN Ifrosunda.se

MER ÄN BARA PERSONLIG ASSISTANS
Personlig Assistans, Daglig Verksamhet, Lägenheter och
Friskvårdscenter utan externt vinstintresse
7H Assistans ägs av en ekonomisk förening och har därmed inte något externt vinstintresse.
För oss är det brukaren som är i centrum och eventuellt överskott kommer alltid användas
för att öka kvaliteten i våra brukares vardag.

7H Assistans erbjuder bland annat:
-

Personlig Assistans
Daglig Verksamhet
Lägenheter
Juridiskt grundstöd
Friskvårdscenter med bland annat:
• Yoga i olika former
• Massage
• Samtalsverksamhet
• Taktil stimulering
• Frisör

“7H Assistans lyssnar på både brukarna och assistenterna. De är måna om att alla ska ha det bra.
Jag känner mig trygg med 7H Assistans som assistansanordnare.”
- brukare

Besöksadress: Moldegatan 9, 504 32 Borås
Tel vxl.: 033 - 48 03 40 • Mail: info@7hassistans.se
Web: www.7hassistans.se
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