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Nya
vänner

PARALYMPICS:

Jeffrey Ige

Uttervägens Hjältar
Mina vänner
Frågespalten
Mina vänner • Klippan har ordet • Övrigt i UNIK

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B

Jeffreys stöt räckte

– Jag är nöjd med min femteplats.
Att få tävla i Paralympics igen var fantastiskt,
Men det var hårt motstånd, säger Jeffrey Ige.

Vann gjorde Muhammad Zivad Zolkefi,

– Alla har blivit så mycket bättre.

Jag är glad för hans skull, säger Jeffrey.

Det här var ett lyft för vår gren: kulstötningen,

Han betonar att det är viktigt att vara goda vänner,

säger Jeffrey Ige,

även om man tävlar mot varandra.

som nyligen kom hem från
Paralympics-tävlingarna i Rio,
som ligger i Brasilien.
– Invigningen var en stor upplevelse.
Jag visste att hela världen tittade på Paralympics.
Arenan var helt fullsatt med människor,
som jublade och skrek på läktarna
och det var fyrverkerier och uppträdande.
Det är minnen för livet,
säger Jeffrey.
Kom på femte plats
Jeffrey stötte 15.30 som längst.
Hans personliga rekord är 15,77.
– Det här var min näst bästa tävling i år,
så jag är jättenöjd.
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från Malaysia med världsrekordet 16.84.
– Han var bäst, men vi är goda vänner.

– Under hela Paralympics var det väldigt bra stämning,
alla bryr sig om varandra. Det är en fin gemenskap.
Får uppleva mycket
– Tack vare min idrott får jag uppleva mycket
och träffa många trevliga människor.
Träningen är tuff,
men det är absolut värt allt slit, säger Jeffrey Ige,
som nu fortsätter träna inför nästa OS.
– Jag hoppas jag får tävla för Sverige om fyra år igen.
Då hålls OS och Paralympics i Tokyo.
Så det är bara att satsa för fullt.

Paralympics i Rio 2016
Sverige tog totalt tio medaljer.
Ett guld, fem silver och fyra brons.

till femte plats

Jeffreys bästa råd för att komma
igång med träning:
prova på olika idrotter.
* Våga
Till sist hittar du din grej.
ska göra det man själv tycker är roligt,
* Man
inte lyssna så mycket på vad andra tycker.
man rör på sig.
* Bara
inte upp. Det är lite kämpigt,
* Ge
men det är det värt. Man lär sig så mycket.
TEXT AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: PARASPORT SVERIGE

Fakta om Jeffrey Ige
Idrott: Friidrott/Kulstötning.
Klubb: Huddinge AIS
Bostadsort: Tensta
Födelseår: 1983
Tävlingsklass: F20
Funktionsnedsättning: En lättare utvecklingsstörning.
Främsta kultstötarmeriter: Silver i Paralympics
i London 2012, VM-guld och silver, EM-guld och
Sportspegelpriset 2013.
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Vi klarade det!
I slutet av augusti sprang ”Uttervägens
hjältar” från Umeå, hinderloppet Toughest.
Det är en 8 kilometer lång bana med
40 olika hinder som man ska ta sig förbi.
– Det var jättekul. Väldigt många hejade på
oss, säger Nina Johansson.
Hon sprang loppet tillsammans
med fyra andra personer från
gruppbostaden Uttermyren i Umeå,
och sin pojkvän Joakim. De har bildat laget:
”Uttervägens hjältar”.

Alla har gått i mål. Från vänster övre raden: Ida Nyholm, Linus Lundström, Joakim
Säfvenberg, Jon Engström. Nedre raden: Hanna Helmersson, Frida Molin, Nina
Johansson, John Gröntvedt, Elin Hardeland, Joy Berg och Cilla Brönemyr.
Foto: Marie Thomas.

Hur länge har ni tränat inför det här loppet?
– Vi har tränat i ungefär 1,5 år var och en,
men vi har tränat tillsammans sedan april i år.
Då har vi tränat med olika hinder.
– Hur jobbigt var det?
Inte så farligt jobbigt. Vi peppade varandra.
”Sa kom igen, du klarar det här”. Vi hjälptes åt.
Nina berättar att ett av hindren var ett dike
med mycket vatten och lera i.
– Jag trillade där och blev jätteblöt.
Men jag fortsatte ändå. Vi har tränat på att
inte ge upp, säger hon.
Cecilia Brönemyr är handledare på boendet.
Hon har varit med och tränat hela tiden
och sprang hinderbanan tillsammans
med de andra i gruppen.
Alla blir på bra humör
– Träningen ger så fantastiskt mycket.
Man tänker mer på sin hälsa.
Vi äter bättre och får mer energi.
Alla blir på bättre humör också,
säger hon och skrattar.
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I vallgraven Ida Nyholm, längst bak. Elin Harderland och John Gräntvedt ger Frida
Molin en knuff framåt. Cecilia Brönemyr ger Frida en hjälpande hand.
Foto: Thomas Brönemyr.

Uttervägen är ett kommunalt gruppboende.
Där bor fem personer i åldrarna 22 -25 år.
– Alla gillar att träna.
Vi går på ett lokalt gym i Umeå och har en egen pt,
som också sprang loppet med oss.
Vi fick också lite sponsring från gymmet.
Jättekul, säger Cecilia.

Det är Joy, Ida Och Cilla som hjälper Joakim över ett
balanshinder. Vippbräda som de har med i Gladiatorerna.
Foto: Yurika Palmqvist

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Monica Hedensparr, som är handledare.
Hennes son är 17 år och har Downs syndrom.
Nästa år hoppas hon at han också ska vara med och
springa.
– Vi har fått en sån fantastisk fin gemenskap
tack vare gruppträningen. Man lära sig att hjälpa
varandra. Alla mår otroligt bra av att träna.
Det för bara med sig positiva saker, säger hon.
Loppet tog över fyra timmar
Och hinderloppet var verkligen en stor prestation,
tycker Monica.
Hon ingick i ”serviceteamet”, och såg till att det fanns
dryck och något att äta utmed banan.
Loppet tog över fyra timmar.
Då behövs ny energi på vägen.

Vi fick krypa, hoppa, klättra och hjälpa varandra
över olika klätternät, berättar Nina Johansson.
Glädjetårar och en puss
När alla gick i mål och hade klarat av
den tuffa utmaningen.
Då kom det glädjetårar, erkänner Monica.
Och Nina berättar att hon och pojkvännen
passade på att ge varandra en puss
när de gått i mål.
– Vi var jätteglada, säger Nina som gärna skulle
springa hinderbanan igen.
Och det vill alla de andra medlemmar i
”Uttervägens hjältar” också göra.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

– Banan var rätt likt gladiatorerna på tv,
med massor av hinder.

Så kommer du igång med träningen!
– Uttervägens hjältars bästa tips:

*
*
*
*
*
*
*

Hitta en kompis att träna med.
Börja träna försiktigt.
Träna på ett vanligt gym,
på vanliga pass som är för alla.
Exempelvis Friskis&Svettis.
Anlita gärna en personlig tränare.
Då gör du rätt från början.
Tänk på att bålstyrka och alla leder
är viktiga att stärka.
Se till att ha roligt. Det är a och o.
Det viktigaste är att man börjar,
att man kämpar på.
Man orkar mer än man tror.

Vill du veta mer kontakta:
Cecilia.bronemyr@umeå.se
Monica.hedensparr@umeå.se
Uttervägen 1, 90 642 Umeå
6 · UNIK LÄTTLÄST

I vallgraven Ida Nyholm, längst bak. Elin Harderland och John Gräntvedt ger Frida
Molin en knuff framåt. Cecilia Brönemyr ger Frida en hjälpande hand.
Foto: Thomas Brönemyr.

F R Å G ES PALTE N

Jag vill flytta hemifrån fort
Hur ska jag göra?
Fråga
Jag är 19 år och går i skola.
Min mamma tror att jag är 9 år.
Min önskan är att flytta hemifrån snart.
Men ingen förstår.
Jag orkar inte vara här hela tiden.
Jag känner att jag inte bara vill umgås
med mamma.
Min pappa träffar jag bara ibland
men det hjälper inte heller.
Finns det något ställe man kan åka till
för att få föräldrafritt?
Svar
Du kan själv ansöka om LSS-insatsen
korttidsvistelse.
Ring till kommunen.
Säg att du vill prata med en LSS-handläggare.
När LSS-handläggaren svarar så säger du
ditt namn och att du vill ansöka om LSS-insatsen
korttidsvistelse.
Säg till LSS-handläggaren
att du behöver komma hemifrån.
Säg att du vill ha miljöombyte
och träffa andra personer.

Du hittar alla FUB:s medlemsrådgivare
på FUB:s hemsida som är:
www.fub.se
Klicka på den runda ringen som det står
Råd och Stöd på.
Klicka på Medlemsrådgivare.
Klicka på Lista över medlemsrådgivare.

Säg också att du vill ha hjälp
med att kunna flytta hemifrån snart.
Säg att du vill utvecklas som person.
Om du behöver hjälp att ringa
kan du få hjälp av en av FUB:s medlemsrådgivare.

Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
mobil: 0723-68 41 85
vx: 08 - 508 866 00
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
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Kvinna på 56 år. Intressen är mysiga hemmakvällar, promenader, cykla, resor, laga mat med vän, handarbete, natur, gärna
bastubad och musik. Söker kille i min passande ålder, gärna från
Västervik, Gamleby eller Överum. Han ska vara ärlig, snäll och
ödmjuk och ha humor.
Skriv till 119 Seija
Jag är en kille på 31 år som bor i Stockholm. Jag vill gärna
ha en tjej som också bor i Stockholm. Jag tycker om att gå på bio,
på danser, bada, gå på min judoträning och massor med andra
saker. Jag vill ha en tjej som vill träffas och göra saker med mig.
Skriv till 129 Nevzat
Kvinna på 27 år. Rar, glad och positiv, omtänksam. Söker kille
mellan 27-37 år (pojkvän). Gärna helst från Kalmar län. Södra eller
norra Kalmar län. Ett plus är även boende i Kalmar stad. Intresse
är baka, lyssna på musik, gillar att ta fika,bio och shoppa. Skriv
telefonnummer i svaret! Hoppas du hör av dig.
Skriv till 164 Simone
Hej jag heter Eva och är 50 år, bor i egen lägenhet. Jag
söker vänner både tjejer och killar som bor i Västergötland. Mina
intressen är bowling, promenader, gå ut och äta, fika mm. Om
ni svarar eller ringer, min mobil är: 076-2968063. Jag känner mig
ensam.
Skriv till 204 Eva
Kille på 51 år, bor i Örebro. Glad, trevlig och positiv. Intressen
är: sport i alla former, promenader, cykla, vandra i skogen, musik
och fixa i min lägenhet. Söker en kvinna i 35–55 års ålder, som är
glad och ärlig.
Skriv till 203 Tomas
Söker efter kärleken till en 25–45årig kvinna. Jag är en
30-årig man i sina bästa dagar, bortsett från min lätta utvecklingsstörning. Jag är trevlig, skojfrisk och omtänksam, vilket är några av
egenskaperna jag söker hos en partner. En lång mysig sovmorgon
kan vara bland det bästa som finns innan dagen startar. När solen
står som högst intresserar jag mig för fotboll, folkrace, musik och
dans. Jag bor i charmiga Kisa i Södra Östergötland. Låter jag som
något för dig? Mejla då till jimmy.gustafsson86@icloud.com eller
Skriv till 202 Jimmy
Jag är en 60-årig kvinna som söker en man mellan
49–62 år. Jag är 158 cm lång, har rödbrunt hår och bor i Kisa. Jag
tycker om att resa, träna och ha mysiga hemmakvällar tillsammans med nära och kära. Jag söker en snäll och trevlig man med
båda fötterna på jorden, gärna med liknande intressen. Det gör
ingenting om du är rökare då jag själv röker så länge inte flaskan
åker fram för ofta. Om du känner dig träffad får du gärna höra av
dig till mig på telefonnummer: 070-2436524.
Skriv till 137 Marja

Jag är en kille på 48 år som bor på Gotland, men kan
tänka mig att flytta om jag hittar kärleken. Söker en kvinna 45–50
år för eventuellt förhållande, men först vänskap. Jag är en kramgo
nallebjörn. Bor ensam med min katt. Mina intressen är fiske, bio,
bilar, promenader, natur mm. Hör av dig! Skicka gärna foto, men
ej krav.
Skriv till 202 Björn
Jag är 44 år och bor på Lidingö. Jag tittar mycket på film och
gillar musik. Jag spelar biljard och boule. Jag söker kontakt med en
kvinna mellan 30 och 40 år från Stockholmstrakten. Skicka gärna
foto.
Skriv till 201 Conrad
Jag heter Alex och jag är 28 år. Jag söker en flickvän. Du får
gärna tycka om musik precis som jag gör. Du är ca 28 år och bor i
Skåne så vi kan träffas, du får gärna ha mörkt hår. Mina intressen
är musik och film. Skicka gärna med ett foto.
Skriv till 082 Alexander

Kvinna på 51 år. Bo Borlänge. Rar glad kramgo ärlig. Söker
en kille på 52 eller 54 år, rar glad kramgo ärlig. Helst körkort och
bil helst. Helst bo i Rättvik. Mina intressen: natur promenader
marknaden shoppa hyra stugor fiska crusing. Mysiga hemmakvällar, ute äta och fika, hälsa på folk släkten.
Skriv till 190 Britt-Mari
Hej! Jag heter Sara. Är 36 år. Bor gruppbostad i Säter. Jag
söker efter vänner mellan 36 till 37 år. Mina intressen är musik,
dator, kompisar, resor, festa, myskvällar, lumba, laga mat, baka,
läsa bok, skriva brev. Svara med foto.
Skriv till 044 Sara
Hej! Jag heter Peter och är 63 år. Jag söker en flickvän,
40–70 år i Eskilstuna eller i närheten. Mina intressen är att gå på
loppis, dansa, naturen, bilar och djur.
Skriv till 051 Per-Erik

Hej! Jag heter Kristian. Jag är 38 år. Jag bor i Örebro. Jag
söker en kvinna mellan 28-40 år. Jag tycker om att simma, bio och
grilla. Jag är rök och snus och alkoholfri.
Skriv till 039 Kristian

Hej! Jag heter Carina, är 53 år och bor i Västervik. Jag har
tröttnat på ensamheten. Söker en trevlig, ärlig, snäll och kramgo
kille, 53–60 år, som har mycket kärlek och värme att ge. Mina
intressen är djur, natur, dansbandsmusik, DVD filmer, korsord,
pussel, läsa böcker mm. Hör av dig!
Skriv till 096 Carina

Jag är en kille på drygt 30 år som gärna skulle vilja träffa en
tjej att lära känna. Jag bor i ett serviceboende med egen lägenhet
i Gävle. Jag är en snäll, glad och kramgo kille som har en kanin
som husdjur. Jag tycker om att göra en massa olika saker som att
gå på bio, promenera, hockey eller bara umgås för att lära känna
varandra. Det är en fördel om du bor i närheten av Gävle.
Skriv till 036 Josef

Jag är en 49-årig kille. Jag bor i Kumla och jobbar som
fastighetsskötare. Jag gillar katter och hundar. Har en egen katt
hemma. Jag gillar hemmakvällar och musik – Elvis Presley, Rock
Billy. Jag söker en likasinnad tjej mellan 32 och 45 år som bor
i Stockholms kommun och Södermanland och ÖstergötlandKisa kommun. Skicka gärna foto.
Skriv till 205 Kai

Hej jag en 25 årig kille som söker en tjej. Hon ska inte
röka och hon ska vara mellan 20-55.
Skriv till 023 Martin

Hej! Jag heter Christer, har epilepsi och är hjärnskadad.
Jag söker en tjej i Dalarna som vill ha familj. OBS! Jag är skäggig
och tycker om MC, lastbilar, Coca-Cola och hästar. Jag rider och
min idol är Elvis Presley. Jag hoppas att du kan komma å hälsa
på mig gruppbostad i Malung. Jag har ridit kamel.
Skriv till 206 Christer

Jag kille ålder (27–40) på 31, snart 32 år. Bor i en LSSBostad i (Sverige) Botkyrka, Tullinge. Intresse: fotboll, spela lotter,
fika, se på (DVD) Thomas & vännerna, Beck, Wallander, Pokémon,
Beyblade, Bakugan & Yu-Gi-Oh. Söker du som är tjej, en (kille?) så
står jag ledig för dig.
Skriv till 080 Rickard
Hej jag är en kille 39 år bor i egen lägenhet, har boende
stöd både i veckorna och helger. Söker nya brevkompisar i ålder
28-32 år i hela Sverige och vill också ha tjejkompisar att skriva brev
till och sms, kanske träffas nån gång och gå fika, hitta på nåt kul.
Jag gillar att lyssna på musik, åka på länsdans. Jag har jobb, jobbar
som vaktmästare och simmar. Jobbar på omlastarna. Jag är också
singel så skriv till mig, skicka foto.
Skriv till 055 Christian

Hej! Jag heter Christer. Jag bor på en gruppbostad i Torsås.
Jag är 46 år, söker en tjej i ungefär samma ålder. Mina intressen
är lyssna på dansbandsmusik, titta på sport, gå på bio och vara
ute och cykla. Du får gärna svara med ett foto.
Skriv till 147 Christer

LÄTTLÄST UNIK · 9

INT ER V JU
med nya i Klippans styrelse

Kristine Petersson

Sara Brännström
070-603 36 24

076-145 09 14

sara.brannstrom@fub.se

kristine.petersson@fub.se

Namn: Sara Brännström

Namn: Kristine Petterson

Ålder: 31 år

Ålder: 42 år

Bor: Skellefteå Västerbottens län.

Bor: Kalmar

Arbete/sysselsättning: Jobbar i en skolbespisning.
Jobbat där i sju år. Gör sallad varje dag, serverar mat till
barnen, städar lite, kollar vilka varor som ska beställas.

Arbete/sysselsättning: Arbetar på Nallebudet
och Brigbys. Packar varor till olika kunder i Sverige och

Fritid: Är politisk engagerad på fritiden och driver frågor
som berör personer med funktionsnedsättning.
Är tillsammans med min pojkvän. Går på bio ibland.

Fritid: Tycker om att cykla, vara med kompisar
och dansa. Friidrott; höjdhopp, längdhopp, slägga,
kulstötning och häcklöpning.

Det här visste ni inte om mig: Gillar att baka muffins och
chokladbollar och äppelpaj.

Det här visste ni inte om mig: Jag gör armband
av pärlor.

Viktigaste frågorna att jobba med i Klippans styrelse?
Att få fler medlemmar. Alla LSS-frågor, boende, fritid,
arbete, kontaktpersoner med mera.
LSS borde vara lika i hela landet.

Varit med i FUB /Klippan sedan? 2010

G O DA RÅD

utomlands. Har jobbat där i sex år och trivs jättebra.

Viktigaste frågorna att jobba med
i Klippans styrelse? LSS-frågor,
Habiliteringsersättningen och skolfrågor.

från avgående ordförande för Klippans styrelse

Lycka till som Klippans ordförande Anna Hildingsson!
Jag var ordförande för Riks-Klippan i 9 år.
Det hände mycket bra under de åren i Klippan och FUB.
En bra sak var att vi samarbetade och lyssnade på varandra.
Jag vill önska Anna lycka till som vår nya ordförande.
De här sakerna tycker jag Du ska tänka lite extra på:
Anders Peterson
före detta ordförande
e-post: anders.peterson@fub.se
tel: 076-148 08 55

Lyssna på alla medlemmar i hela landet.
Åk runt och träffa medlemmar ofta.
Åk på många konferenser så fler får veta vad Klippan är.
Fortsätt jobba för att ha ett bra samarbetet mellan Klippan och FUB
Och driv LSS frågorna. Det behövs nu!
Anders Peterson, före detta ordförande för Riks-Klippan.

10 · UNIK LÄTTLÄST

K L IP PA N HA R OR D E T

Gå med i en delaktighetsslinga
och säg vad du tycker!
Då känns det som man är tillbaka på 50-talet igen.
Jag tycker det är fruktansvärt att det kan vara så
Markus Petersson
0722-52 09 84 arbete (FUB Helsingborg)
mackangast@gmail.com

i Sverige på 2010-talet.
Men tack och lov är de flesta boenden
och dagliga verksamheter bra.

De dåliga måste ändra sig
och lyssna på brukarna.

– Jag har varit Brukarvägledare i två år.
Det är jättebra.
Vi startar ”Delaktighetsslingor”
på gruppbostäder och dagliga verksamheter.
Där får alla säga vad man tycker.
Det leder ofta till bra förändringar.
Det skriver Markus Petersson, Riks-Klippans styrelse.

Jag tänker på en speciell person,
som gick Brukarvägledarutbildningen samtidigt som jag.
Den personen bor på en gruppbostad.
Personen visste inte om sina rättigheter och skyldigheter.
Det tycker jag är så skrämmande.
Efter att han gått utbildningen började han säga
vad han tyckte och ställde krav.
På brukarutbildningen får man lära sig
vilka rättigheter man har.
Exempelvis vilka krav man kan ställa på personalen,

Helsingborgs kommun har varit med i ett projekt
som heter ”Delaktighet i sikte”.
Projektet handlar om att brukare
på gruppboende och dagliga verksamheter
ska få mer inflytande i sina egna liv.
De ska få säga vad de tycker och bli lyssnade på.

men också att man inte får bete sig hur som helst
som brukare.
Jag upplever verkligen att man försöker göra något åt
De saker som kommer upp på ”Delaktighetsslingorna”
försöker man göra något åt. Det leder till förändring.
Det har jag märkt.

Prata om det som fungerar
Delaktighetsslingor mellanrubrik

Men många saker fungerar också.

Jag har varit brukarvägledare i drygt två år nu.

Det får man inte glömma bort att prata om.

Då har jag varit med i olika ”Delaktighetsslingor”.

Det är också viktiga och lyfta fram.

Det är ett mycket givande arbete.

Har du möjlighet så gå med i en ”Delaktighetsslinga”.

Men jag har också blivit skrämd av det jag sett.

Gör det!

På vissa gruppboenden och dagliga verksamheter

Fler måste få chansen att bli DELAKTIGA ute i landet!

bestämmer personalen. De lyssnar inte på brukarna.

Markus Petersson, Riks-Klippan

Brukarna har inget att säga till om.

*I Unik nr 1 2016 kan du läsa mer om

De får inte bestämma i sina egna liv.

”Delaktighetsmodellen”.
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Ö V R IGT I U NI K
Musselloppet:
Många deltagare från FUB i Lysekil
FUB i Lysekil deltog i Musselloppet för sjunde gången.
Musselloppet är en stor folkfest i Lysekil. De fick pris av
kommunen för att de var den förening
som hade flest deltagare i loppet.
I år var vi 50 personer från FUB, som sprang,
gick, åkte rullstol eller tog sig fram med hjälp av rullatorn
de 1,2 kilometrarna som vårt lopp var,
berättar Annie Pettersson, FUB Lysekil.

SID 16
Uppvärmning inför loppet. Nico Mattiasson, vice ordförande
i föreningen laddar upp. Foto: Axel Hagström.

Utflykt till Nordens ark med FUB Göteborg
Den 20 augusti åkte FUB Göteborg på en resa
till Nordens Ark, som är en djurpark vid Åbyfjorden i norra Bohuslän.
På Nordens Ark finns ett 80-tal arter av djur.
Det är både vilda djur och djur som lever på bondgård.
Vi hade guider som visade oss tillrätta.
På bondgården matade vi smågrisar.

SID 22

Fåren ville också ha mat och bli kliade bakom öronen.
Så var det dags för poängpromenaden.

Besöken hos djuren på bondgården var populärt.

När vi var klara samlades vi i hotellets matsal.
Där fick vi kaffe och kaka innan hemresan.
På bussen hem var det prisutdelning i poängpromenaden.
Alla som varit med fick ett pris.
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON, FUB GÖTEBORG.

Den här fonden kan Du söka bidrag ur
Fonden: Syster Hulda Englunds stiftelse
är en fond som personer med utvecklingsstörning
kan söka bidrag från.
Tanken är att pengarna ska sätta lite guldkant på livet.
Det går att söka pengar för exempelvis resor,
hjälpmedel, aktiviteter.
Även föreningar som jobbar för att personer med
utvecklingsstörning ska ha ett bra liv
kan söka pengar från fonden.
Här hittar du information och ansökningsblanketter:
www.stiftelsenekeliden.se
12 · UNIK LÄTTLÄST

SID 14
Kerstin Olsson och Raymond Larsson sköter fonden: Syster
Hulda Englunds stiftelse. Foto: Agneta Berghamre Heins.

ÖV R IGT I UNIK
Viktigt torgmöte om LSS
Markus Pettersson, från Riks-Klippan
deltog på ett torgmöte för att visa
hur viktig LSS-lagen är för personer
med utvecklingsstörning.
Mötet var i Gamla stan i Stockholm.
Thomas Jansson, FUB:s ordförande,
politikerna från Liberalerna Jan Björklund,
Bengt Westerberg, och Maria Johansson
deltog också i mötet.
www.fub.se

SID 27
FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson, Liberalernas partiledare Jan Björklund,
Bengt Westerberg, Markus Petersson och Maria Johansson.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 16
x. Sidan 17
2. Sidan 19
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 tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 3, 2016:
2, sidan 24.
Vinnare:
CD-boxen Melodifestivalen 1958–2013
1. Vicky Hall, Högsjö
2–5 Lättlästa böcker
2. Marcus Åkesson, Ängelholm
3. Annika Larsson, Luleå
4. Katarina Guranvölgyi, Stockholm
5. Ida Andersson, Strängnäs
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LANDET

Glädjeruset
FUB I JAPAN
Intradagarna – forskning, historia och LSS
Ministern om god man
LÄTTLÄST: Paralympics Jeffery Ige
15 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner

Innehåll 4–2016
4...................Ledare
6...................Glädjeruset
8 ..................Elaine Johanssons besök i Japan
12..................11 upplagan av Intradagarna
14..................Syster Hulda Englunds stiftelse
16.................Landet runt
27.................Notis
28.................. Debatt: God man
32.................. Bästa LSS-kommun
33.................. Notiser
33.................. FUB i världen
34.................. Stiftelsen ALA

Sid 12 Intradagarna var lika välbesökta
som alltid och gav kunskap och inspiration.
Invigningstalade gjorde Conny Bergqvist, Anna
Hildingsson och Hans Hellerfors. En minnes
stund hölls för Karl Grunewald.

..
..
LATTLAST
2...................Jeffrey Ige
4...................Uttervägens hjältar från Umeå
7...................Frågespalten
8...................Nya vänner
10.................Intervju med nya Klippans styrelse
11................... Klippan har ordet
12................... Övrigt i Unik
13.................. Tävling

 id 2 lättläst: Jeffrey Ige kom femma i
S
kulstötning i Paralympics i år. Tävlingarna
har blivit tuffare. Men Jeffrey är väldigt
nöjd med sin insats.

Omslag: Glädjeruset. Foto: Martina Huber • Omslag Lättläst: Jeffrey Adewale Jacob Ige. Foto: Parasport Sverige
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46
telefontid:
måndag–torsdag 09.00–18.00
Lillemor Holgersson,
1:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Elisabeth Sandlund,
elisabeth.sandlund@fub.se
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81
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Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36

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

Johanna Bergsten, Projektledare
johanna.bergsten@fub.se
073-642 82 02

Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00

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

Eva Borgström, Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31

Helena Molker-Lovén
helena.molker-loven@fub.se
070-586 07 37

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20

Anna Gabrielsson, Ombudsman
anna.gabrielsson@fub.se
08-50 88 66 50

Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
RIKS-KLIPPANS STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande
0510-67482 hem, efter 17:00
anna.hildingsson@fub.se
Per-Åke Berglund
072-551 17 38
diskchef392@gmail.com
Sara Brännström
070-603 36 24
abba_girl@hotmail.se
Gunilla Karlsson
073-031 73 04
gunillakarlsson71@yahoo.se

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 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.bergqvist@fub.se
08-50 88 66 37

Robert Gardsäter, System och
kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34
Kia Mundebo,
Verksamhetsutvecklare
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister &
prenumerationer
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-50 88 66 30
Victoria Sjöström, Kommunikatör
-webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

Sommaren som inte tog slut
Oktober gör sitt intåg. Sommargrönskan har inte gett vika i mellersta och södra
delarna av landet än. I norr däremot brinner det av färger; i mossan, i gräs och träd.
Hösten står för krispig luft och nya tag i arbetslivet och på fritiden.
Tyvärr känns samhällsklimatet rätt ansträngt och oroande inslag har för
mörkat tillvaron senaste tiden; nazister som tar plats på bokmässan och utanför
synagogan, som hånar personer med utvecklingsstörning på sociala medier och
hotar mediafolk och människor i största allmänhet, som tar aktiv ställning för allas
lika värde och mångfald i samhället. Skrämmande och oroande.
Årets två Intradagar samlade lika många deltagare som vanligt, dvs fulla hus,
på Essinge konferenscenter. Föreläsarna var många, kunniga och inspirerande. Den
som fängslade mest var Maja Hagerman, som på ett imponerande sätt berättade
om sin bok: ”Käraste Herman – Rasbiologen Herman Lundborgs gåta.” En i många
stycken mörk historia. Bland annat hans arbete lade grunden för den svenska steri
liseringspolitiken, som var i laga kraft fram till 1974 och främst riktad mot personer
med utvecklingsstörning, eller som de förr benämndes –sinnesslöa. Rasbiologin fick
en stark ställning under 1920- och 30-talet, där bland annat Sverige var det första
landet i världen att skapa ett rasbiologiskt institut, med syfte att rena den svenska
folkstammen. I klartext handlade det om att kategorisera människor i olika raser –
oftast en lägre och en högre stående ras. Och på frågan om Maja Hagerman såg
några kopplingar till dagens tonläge i Sverige svarade hon, att det finns all anledning
att ge akt på och ifrågasätta lättköpta biologiska förklaringsmodeller i stort.
Så jag rekommenderar varmt att sätta boken ”Käraste Herman” överst på
läslistan över höstens böcker.
Mer om Intradagarna kan ni läsa på sid 12. I det här numret av Unik tar vi också
med er på en resa till Japan. Där konstaterar Elaine Johansson att Sverige också har
en del att lära av andra länder. Vill ni ta nya tag om häl
san, så bjuder både Paralympics kulstötare, Jeffrey Ige och
Utterdalens hjältar på tips för hur du ska komma igång
med träningen igen. Så håll tillgodo.
Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07

Gabriella Stockman, Administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
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08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, Teamledare
organisationsstöd,
försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
Mårten Söder
Marten.Soder@soc.uu.se
070-215 45 84

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Sid 10: Elaine Johansson besökte Japan och skriver om sina
upplevelser där.

Sid 27: FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson, Jan
Björklund, Liberalerna, Bengt Westerberg, Markus Petersson
från Klippan och Maria Johansson samlades för ett torgmöte
för LSS.
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LSS och personlig assistans
- en mänsklig och samhällsekonomisk vinst!
Den gråa massan som bodde på dessa institutioner förvand
lade han till människor med ansikten och röster. Han gav dessa
personer en röst i maktens korridorer, så att dom till sist blev
hörda.
Detta arv som Karl lämnar efter sig är viktigare än någonsin att
förvalta i dagens hårda samhällsklimat. Vi måste stå upp för dessa
personer som Karl gav en identitet. I dag är det extra viktigt när
regeringen går ut med en översyn av LSS.

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

K

arl Grünewald var en stor man med ett stort hjärta.
Nu har han lämnat oss. Han vågade tidigt gå emot
gällande syn på personer med utvecklingsstörning
och ge dom ett ansikte.
Karl vågade visa hur dåligt det fungerade på institutio
nerna och lyckades få folk att inse att man måste göra något
åt problemet.

”Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kvalitet
och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom besparingar i
assistansersättningen.”
Utdrag ur: Kommittédirektiv, Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen.
Vad menar regeringen med att ställa två funktionshinders
grupper mot varandra? Ytterligare en gång ställer man grupper
mot varandra. Förra gången så försökte finansminister Magdalena
Andersson ställa immigranter mot funktionshindrade. Som tur
var så gick det inte den gången. Men nu ställer man diagnos mot
diagnos, en skrämmande m
 änniskosyn.
Regeringen säger sig värna om LSS och assistansen, men tittar
man på vad som sägs och skrivs från regeringens håll så blir man

AN N ON S

TRE NYA LÄTTLÄSTA POCKETBÖCKER!

EN LÄTT POCKET är en serie vardagsnoveller från LL-förlaget,
alla i fickformat och på läsnivå 2. De kostar 50 kronor stycket.
Beställ böckerna på www.ll-forlaget.se
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7H Assistans. Aktivitetshuset Kamgarn.
Sinnesro friskvårdscenter

– allt under samma tak!

tveksam om de menar allvar. Tänker man på Karl Grünewalds
gärning i det sammanhanget, så är det här raka motsatsen till
de förändringar han lyckades genomföra. Är vi på väg tillbaka
till någon form av institutioner?

C-uppsats ger verklig bild
”Resultatet visar att genom mediernas representation har assistanstagare konstruerats till ett hot mot välfärden. Som en konsekvens av
medierepresentationen har en rad åtgärder för att minimera hotet lett
till negativa konsekvenser för funktionshindrade personer.”
Citat ur: Assistansfusk – En mediekonstruktion, Malin Hall,
Lunds Universitet.
Denna C-uppsats av Malin Hall ger en tydlig bild av hur
verkligheten ser ut. Varför har tidningarna inte granskat upp
gifterna ordentligt? Varför väljer medierna att grundar sina
uppgifter på falsk ryktesspridning, istället för på fakta. Eller
spelar det mindre roll när det handlar om funktionshindrade.

När ska cirka 20 procent av Sveriges befolkning tas på
allvar fullt ut?
(Siffror enligt Socialdepartementet).

Kampen att bevara LSS!
Nu börjar kampen att bevara LSS. Tyvärr så ser det ut att bli en
kamp mellan olika insatser och vad dessa får kosta.
Just kostnaden har Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér, fokuserat på. Den måste minskas. Allt är tydligen
de privata bolagens fel. De överdriver timmarna för att få så
hög vinst som möjligt, enligt regeringens syn på saken. Men
det finns ett stort svart hål som regeringen inte tittar tillräck
ligt djup i. Det är kommunernas sätt att bedriva personlig
assistans och hur de kan plocka ut vinster till kommunkassan.
Ren brottslighet måste bort från alla typer av stödsystem,
men alla är inte brottslingar. De flesta som ansöker är i behov
av stödet och hjälpen de får genom LSS och personlig assistans.
Det är ett fåtal som lurar Försäkringskassan.
Genom medias försorg så har nästan alla som har personlig
assistans sett som ”fuskare”, vilket resulterat i att många har
mått dåligt.

Stå upp för Karls ideal
När ska makthavarna se att allt stöd man får genom LSS och
personlig assistans är en stor samhällsekonomisk vinst. För
att inte tala om vilken vinst det är för den enskilde individen
som kan delta i samhällslivet efter sin förmåga. Ju mer alla kan
vara delaktiga i vardagen och leva ett så normalt liv som möj
ligt, desto mer bidrar det till mångfalden i samhället. Det gör
hela samhället rikare och vi kan mota de mörka krafterna som
finns.
Karl Grünewald skulle inte tycka om den riktning som
regeringen och samhället håller på att ta. Det är dags att stå
upp för Karls ideal. Inte glömma, utan med kraft föra hans
idéer vidare; så att personer med utvecklingsstörning kan fort
sätta ges förutsättningar för att leva ett rikt och aktivt liv på
likvärdiga villkor.

En plats att
trivas på.

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

PERSONLIG ASSISTANS

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

DAGLIG VERKSAMHET

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

FRISKVÅRDSCENTER

Vi behöver alla mental och kroppslig balans och en
stunds avkoppling. Det får du på Sinnesro. Här erbjuder vi bl a: Yoga, samtal, taktil och klassisk massage,
frisör, pedikyr och hudvård.
Välkommen till ett hus fullt med aktiviteter, humor
och skratt. Här trivs vi och lever livet!
Moldegatan 9 (Göta),
504 32 Borås
VXL 033-48 03 40
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Sveriges gladaste lopp
inspirerar och spränger gränser

Familjen Nordmark springer Glädjeruset: Anna och Mikael Nordmark ( i rött) med barnen Hugo och Klara.

Drygt 700 personer gick, sprang, joggade eller rullade fram i årets Glädjerus,
som gick av stapeln för andra året i rad. Det är Mikael Nordmark via Team Nordmark som tagit
initiativet för att rikta uppmärksamhet mot barn med funktionsnedsättning,
och att det går att hitta roliga aktiviteter tillsammans.

I

år var det andra året som Glädjeruset
arrangerades. Antalet deltagare hade
mer än dubblerats till i år, från 300
till drygt 700 personer.
– Hugo behöver hjälp med allt i sin
tillvaro. För snart tre år sedan såg jag en
film på nätet om ”Team Hoyt” – en ame
rikansk familj där pappan sprang olika
lopp med sin gravt CP-skadade son. Jag
blev otroligt berörd och kände att det
här ska jag och Hugo också göra, berät
tar Mikael Nordmark.

Möjligheter till ett aktivt liv
– Vi lyckades efter många om och men
hitta en fungerande specialvagn för
Hugo. Först sprang vi korta sträckor. Ett
halvår efter att jag sett filmen på nä
tet stod vi på startlinjen till Stockholm
Marathon, 2014. Det var också då som
Team Nordmark bildades. Där syftet
är att inspirera barn med funktions
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nedsättningar och deras föräldrar att se
möjligheter till ett aktivt liv.
Team Nordmark består av Mikael
och hans son Hugo sju år, som har en
medfödd hjärnskada. Sedan första lop
pet 2014 har Mikael och Hugo medver
kat i flera lopp, där Hugo sitter i sin spe
cialbyggda vagn och Mikael springer
bakom och skjuter på.
– Det var en helt fantastisk känsla
att gå i mål i vårt första Stockholm
Marathon, efter fem timmar. Loppet
gick toppen! Hugo njöt och hade en
härlig tid i vagnen. Jag kämpade på
och när vi kom in på Stockholms Sta
dion lyfte jag upp Hugo ur hans vagn
och sprang sista biten med honom i
famnen. Efter Stockholm Marathon
2014 har vi sprungit en hel del lopp till
sammans. Vi har hittat en aktivitet att
göra ihop som vi båda älskar, konstate
rar Mikael Nordmark.

Visa att de här barnen finns
Och av årets Glädjerus har Mikael bara
positiva minnen:
– Jättelyckat. Dessutom hade vi ett
särskilt lopp för barn. Det var många
som sprang med barn med funktions
nedsättning, både föräldrar och assis
tenter. Andra sprang tillsammans med
vuxna som hade funktionsnedsätt
ning, eller bara själva. Ett lyckat lopp
på alla sätt och vis, säger Mikael och
fortsätter:
– Jag vill verkligen poängtera att alla
kan vara med och delta utifrån sina
förutsättningar. Stämningen blir väl
digt fin. Det handlar inte om att man
ska vinna, utan delta och få känna
glädje och ges tillfälle att träffas. Man
blir styrkt av att uppleva att man är
inte ensam om att kämpa med och för
sina barn med funktionsnedsättning.
Det var någon som skrev att det här är

Uppvärmning inför Glädjeruset, som i år hade
mer än 700 deltagare.

 veriges gladaste lopp. Det kan jag verk
S
ligen intyga, stämningen är helt enkelt
oslagbar utefter banan, säger Mikael
och fortsätter:

Få andra att tänka nytt
– Glädjeruset är ett sätt att visa att
de här barnen finns. Vad som är möj
ligt, men också hur viktigt det är att
man har samhället stöd. Den politiska
debatten är oerhört viktigt, inte minst
nu när assistansen är hotad. Men det vi
vill fokusera på är att kunna inspirera,
glädja och visa vad som är möjligt. Få
andra att tänka nytt och spränga lite
gränser, utifrån sina förutsättningar.
– Nästa år har vi satt en målsättning
på att vi ska vara 1000 deltagare, men
det har vi också satt som tak. Vill inte
att det ska bli hur stort som helst, utan
det viktiga är att att det är ett lopp där
vi kan ha trevligt, umgås och mötas i en
aktivitet som vi alla delar.

Alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar.

Fakta Glädjeruset:
Initiativtagare och drivkraft bakom Glädjeruset
är Team Nordmark som arrangerar loppet till
sammans med Glädjeknuff och God Assistans.
Allt överskott som ”Glädjeruset” ger går till att
främja aktivt liv för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Loppet, fem och tio
km, arrangeras i Täby, norr om Stockholm.
För mer info: www.facebook.com
www.teamnordmark.se

ANNO NS
Med rätt stöd kan alla
som vill delta i arbetslivet.
Det är vi på Misa
övertygade om.
Funktionsskillnader
är inget hinder.
Välkommen du med!
“På min arbetsplats får jag beröm och jag gör fint för gästerna.” Mona

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: MARTINA HUBER

08-580 813 40

www.misa.se
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”Ingen arbetslöshet för person
– en dröm
och vänner i Tokyo. Hon har arbetat i
många år som tolk och därigenom fått
en god kunskap om både Sverige och
Japan när det gäller de sociala frågorna.

LSS-lagen och personlig
assistans

Elaine Johansson, i mitten, i Nagoya. På vänster sida Tomoko Hansson, tolk från Sverige.
På andra sidan ordförande i Ikuseikai i Nagoya Mrs Masako Niki. De övriga på bilden är föräldrar
som har sina vuxna barn på en daglig verksamhet.

– Den personliga upplevelsen av att få ett barn med
utvecklingsstörning är likartad. Det som skiljer är samhällets
stöd eller brist på stöd.
Det konstaterar Elaine Johansson, FUB Västra Götaland,
efter ett besök i Japan på inbjudan av organisationen Ikuseikai,
en systerorganisation till FUB, i Tokyo och Nagoya. Här följer
hennes ”reseberättelse” från besöket:

”J

ag har haft förmånen att
besöka Japan vid ett fler
tal tillfällen de senaste 15
åren. Jag har också träffat många grup
per av japaner på besök i Sverige. Som
mamma till Pia 46 år med grav utveck
lingsstörning och flerfunktionsned
sättning kan jag identifiera mig med
mammor i såväl Japan, som i alla andra
länder. Den personliga upplevelsen av
att få ett barn med utvecklingsstörning
är likartad. Det som skiljer är naturligt
vis samhällets stöd eller brist på stöd.
Jag blev inbjuden av Ikuseikai (mot
svarande FUB) i Tokyo och Nagoya och
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mellan den 5 – 13 juli besökte jag Japan.
Jag höll tre föreläsningar – en i Tokyo
och två i Nagoya. Med utgångspunkt
från mina erfarenheter som mamma
till Pia och från andra föräldrar jag
mött i Sverige gav jag en bild av situa
tionen för personer med utvecklings
störning i Sverige idag. I Japan känner
alla till ”normaliseringsprincipen” och
åberopar den i alla sammanhang.
Jag har möjlighet att kunna prata
svenska eftersom jag har med mig
min tolk och gode vän Tomoko Hans
son. Tomoko har bott i Sverige i många
år och besöker regelbundet familj

Vid föreläsningen i Tokyo kom det
drygt 600 personer och lyssnade. Det
blev också en frågestund där många bra
frågor kom fram som visade ett stort
intresse för hur personer med utveck
lingsstörning lever i vårt land. Intresset
för LSS-lagen och personlig assistans är
stor.
Vi gjorde ett studiebesök på en dag
lig verksamhet som bedrivs av Ikusei
kai i Tokyo. Här hade cirka 30 personer
med utvecklingsstörning och flerfunk
tionshinder av olika slag sina dagliga
aktiviteter. Alla bodde hemma hos för
äldrarna eller på gruppbostäder och
kom till den dagliga verksamheten
måndag till fredag.
Vi fick ett varmt mottagande av per
sonerna med utvecklingsstörning som
ritat en stor skylt med orden ”välkom
men”. De var indelade i mindre grup
per. I en grupp fanns personer med
omfattande flerfunktionsnedsättning,
där fanns sjuksköterska, sjukgymnast
och arbetsterapeut i den ordinarie per
sonalgruppen. Regelbundet kom läkare
på besök och var tredje månad kom
tandläkare och tandhygienist. Jag blev
mycket imponerad. Det kändes att per
sonalen verkligen brydde sig och de ver
kade ha en hög kompetens inom sina
respektive områden.

Professorer ställde frågor
Efter tre dagar i Tokyo tog vi Shinkan
sen (höghastighetståget) till Nagoya.
Resan tog en och en halv timma och
passerade bl a Fujiberget. Vid ankom
sten möttes vi av bland annat ordföran
den Mrs Masako Niki från Ikuseikai i
Nagoya. Hon har själv en dotter med ut
vecklingsstörning som är 45 år.
Första dagen bjöd de på en sightsee
ing i staden och möjlighet till att lära

ner med utvecklingsstörning i Japan
för svenska öron”

Personer med utvecklingsstörning på den dagliga verksamheten i Nagoya, där de bland annat färgade tyger och gjorde batik.

”Det finns saker i Japan som jag skulle önska att vi hade i Sverige också.
Arbetsmarknaden, där alla personer med utvecklingsstörning kan få arbete.
Personer med utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättning, som
har dagligt stöd av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Kontinuerligt stöd från läkare och tandläkare.”

känna varandra. De berättade bland
annat att de aldrig tidigare bjudit in
någon från utlandet och att de var för
väntansfulla och lite nervösa. Det kom
drygt 400 personer på de båda föreläs
ningarna i Nagoya. Det var både för
äldrar och personal av olika slag. Efter
föreläsningarna skulle det vara en
frågestund och eftersom de var osäkra
på om någon i publiken skulle våga
ställa några frågor hade de förberett
sig genom att bjuda in två professorer
från universitetet. Deras uppgift blev
att ställa frågor till mig.

Ingen arbetslöshet
Dagen efter föreläsningarna fick vi möj
lighet att besöka en daglig verksam
het som bedrivs av Ikuseikai. Här hade
35 vuxna personer med utvecklings
störning sin dagliga verksamhet. Man
färgade tyger och gjorde batik, sydde

kläder, bakade bröd och kex, produce
rade lunchboxar, utförde legoarbeten
för bilindustrin. (Toyota har sin största
tillverkning av bilar i Nagoya).
Allt arbete gav intäkter som sedan
investerades i verksamheten. Alla per
soner med utvecklingsstörning fick
en liten lön för utfört arbete. De som
tjänade mest kom upp i en inkomst
av cirka 5000 kr per månad. De perso
ner med utvecklingsstörning som kan
utföra arbeten på öppna arbetsmarkna
den fick alla arbete. Enligt uppgift finns
ingen arbetslöshet. Det låter som en
dröm i svenska öron.
Ikuseikai i Nagoya har funnits i
63 år och omfattar idag 16 gruppbo
städer, dagliga verksamheter, korttids
hem, eftermiddagshem etc. Cirka 300
personer med utvecklingsstörning får
stöd och service och verksamheten
omfattar 250 fast anställd personal och

En dagliga verksamheten i Tokyo med en
grupp med mycket svårt flerfunktionshindrade
personer.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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En daglig verksamhet i Tokyo, Elaine Johansson i mitten, till vänster två mammor och de övriga är personer med utvecklingsstörning.
Mannen till höger om Elaine Johansson arbetar på Ikseikai i Tokyo.

ANNO NS

150 timanställda. Alla verksamheter finan
sieras med stöd av kommunen, samt bidrag
från föräldrarna, men också via intäkter
från deras produktion av varor och tjänster.

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
beslutar i december 2016 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).

Borde finnas i Sverige också
Vi ska naturligtvis vara glada över och värna
att vi har LSS-lagen i Sverige, men det finns
saker i Japan som jag skulle önska att vi hade
i Sverige också. Jag tänker på arbetsmarkna
den där alla personer med utvecklingsstör
ning kan få arbete. Jag tänker på gruppen
med utvecklingsstörning och flerfunktions
nedsättning, som har dagligt stöd av sjuk
sköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Jag tänker på stödet från läkare och tand
läkare. Samtidigt vet jag att det finns per
soner med utvecklingsstörning som bor på
stora institutioner. Jag har försökt få möjlig
het att besöka någon av dessa, men institu
tionerna vill man helt enkelt inte visa upp
i Japan.”

C

M

Y

CM

MY

CY

ORDFÖRANDE FUB VÄSTRA GÖTALAND
MAMMA TILL PIA 46 ÅR

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.

CMY

K

ELAINE JOHANSSON

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 skall insändas tillsammans
med ansökan.

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 förening.
Ansökningsblanketter finns även för nerladdning på
www.carlssonsstiftelse.se
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 oktober 2016.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till sökanden efter
styrelsens sammanträde början december 2016.
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allt det
det praktiska
praktiskasom
somrör
rörassisassisII allt
tansglömmer
glömmervivialdrig
aldrigbort
bortatt
attlivet
livet
tans
pågårhär
häroch
ochnu
nu--och
ochdet
detska
skavara
vara
pågår
gott
att
leva!
gott att leva!

Titta
Titta in
in
hos
hos oss!
oss!
Skutgatan
Skutgatan2,2,Luleå
Luleå
www.dfarm.se
www.dfarm.se

Personligare
assistans
stårpå
pådin
din sida
sida
står

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.
Närmast hjärtat bär vi känslan av vad Kontakta oss idag, vi finns här för dig.
Närmast
hjärtat
bär vi känslan
av vad
personligare
assistans
innebär och
det
personligare
assistans
innebär
och
det
vill vi förmedla till dig.
vill vi förmedla till dig.

DFA-center
DFA-center

Känner du till vårt aktivitetscenKänner du till vårt aktivitetscenter som är helt kostnadsfritt för
ter som är helt kostnadsfritt för
dig som DFA-kund?
dig som DFA-kund?
Här finns något för alla och vi
Här finns något för alla och vi
fyller dagarna med roliga och
fyller dagarna med roliga och
meningsfulla aktiviteter.
meningsfulla aktiviteter.
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
tel. 0920-155 10
www.dfarm.se
www.dfarm.se

mawixart.se · adaptercopy.se · foto: maria fäldt
mawixart.se · adaptercopy.se · foto: maria fäldt

HOSOSS
OSSPÅ
PÅDFA
DFA
HOS
är
taket
högt,
kramarnavarma
varmaoch
och
är taket högt, kramarna
skratten
många.
Vi
trivs
och
har
roskratten många. Vi trivs och har roligttillsammans
tillsammansi ien
enmiljö
miljödär
därduduärär
ligt
med
och
bestämmer
villkoren.
med och bestämmer villkoren.
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Forskning, historia och LSS!
”Min ambition är inte att försämra stödet till personer med funktionsnedsättningar” det sa regeringens
LSS-utredare, Désirée Pethrus, när hon deltog på årets Intradagar. Hon fick många frågor från Harald
Strand, Agneta Söder och Magnus Tideman som satt i panelen och från publiken.

Fullsatt som vanligt på årets Intradagar!
Gert Iwarsson, Anna Hildingsson och Barbro
Johansson.

Å

rets Intradagar tog upp en rad
angelägna ämnen, som kommuni
kation, hjälpmedel, unga kvinnor
i särskola, god man, pappor med utveck
lingsstörning, servicenivå hos barn med
lindrig utvecklingsstörning, Teater Blanca,
brukarinflytande, hur många får arbete
efter gymnasiesärskola?, rasbiologiska
institutet och vår historia, LSS innebörd
och den nya LSS-utredningen. Som vanligt
var det fullsatt och antalet utställare var
fler än någonsin.

Conny Bergqvist från FUB hälsade alla välkomna till 2016
års Intradagar. Här tillsammans med Hans Hallerfors,
Intra, Anna Hildingsson från Klippan och Kristina Szönyi,
moderator får årets Intradagar.

Föreläsare var Kerstin Gatu, Kamilla
Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny
Bergqvist, Therése Fridström Montoya,
Mats Granlund, Lena Olsson, Iren Åhlund,
Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nils
son, Malin Holmén, Jessica Arvidsson,
Maja Hagerman, Mats Ahlsén, Harald
Strand. Moderator Kristina Szönyi.

Charlie Rosén arbetar, liksom Daniel Nilsson, på
Alfa i Laholm. Han vill förbättra inflytandet.

Intrapriset till Moomsteatern
2016 års Intrapris på 25 000 kr gick till
Moomsteatern. Anna Gustafsson produ
cent på teatern, tog emot priset. Skåde
spelarna skickade med en videohälsning
och tackade.

Minnesstund för Karl Grunewald
Efter första dagen anordnades en minnes
stund för Karl Grunewald. Karl Leczinsky
höll i minnesstunden, talade gjorde Tho
mas Jansson, Bengt Westerberg, Roger
Blomqvist, Hans Hallerfors, Elaine Johans
son, Conny Bergqvist, Agneta Hellström
och Tuva Lund. En hälsning framfördes
från Olov Andersson. För musiken stod
Torbjörn Söderquist, Bernt Malmros, Kris
tine West, Ulrika Westerberg och Love
Grunewald.

Kerstin Gatu, projektledare, för projektet Anpassad IT vägen till delaktighet, på Mora folkhögskola.

TEXT: HANS HALLERFORS FOTO: SARA HALLERFORS
OCH AGNETA BERGHAMRE HEINS

Maja Hagerman trollband åhörarna när hon
berättade om rasbiologiska institutets skapare
Herman Lundborg.

Intradagarna avslutades med att regeringens särskilda utredare Désirée Pethrus berättade om
sitt uppdrag varefter en panel bestående av Magnus Tideman, Agneta Söder och Harald Strand
tillsammans med åhörarna diskuterade och ställde frågor.
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Mats Ahlsén berättade om de som varit undangömda i historien.

Hans Hallerfors, redaktör
på Intra, är den som ställer
samman programmet till
Intradagarna. Det är också han
som gör det specialnummer
av Intra med artiklar om eller
av föreläsarna, som ges ut till
konferensdeltagarna. Den
som inte kunnat vara med
på konferensen kan läsa
Specialintra på Intras hemsida:
www.tidskiftenintra.se
Här berättar han om tankarna
bakom årets Intradagar.

Årets Intrapris gick till MoomsteaternI Anna
Gustafsson producent på teatern, tog emot priset.
Skådespelarna skickade med en videohälsning och
tackade. Foto: Victoria Sjöström.

Efter första dagen anordnades en minnesstund för Karl
Grunewald. Minnesstunden avslutades med att Love Grunewald,
Karls barnbarn, spelade en folkvisa på gitarren.
Ann Holmberg från föreningen Grunden var nöjd
med Intradagarna och alla de som ställde ut, vilket
var fler än någonsin. – Att kunna påverka sitt eget
liv är viktigt, konstaterade hon.

Harald Strand undervisade i hur LSS var
tänkt från början.

Lena Olsson har undersökt servicenivån hos
elever i särskola.

Hans Nilsson och Malin Holmén berättade om Delaktighetsmodellen.

Liljans dagliga verksamhet i Stockholm hade
för andra året i rad färdigställt fina tygkassar till
konferensdeltagarna.

Teater Blanca från Uppsala stod för ett bejublat framträdande!
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SYSTER HULDA ENGL U ND S S TI F TE LS E :

Fonden som sätter guldkant
– Det känns fantastiskt att kunna fortsätta arbeta för att
personer med utvecklingsstörning ska få lite guldkant på
tillvaron, säger Reymond Larsson VD, och Kerstin Olsson,
administrativt ansvarig, för stiftelsen Ekeliden, som sedan 2014
lämnar bidrag till enskilda personer, som tillhör personkrets 1,
samt till föreningar som arbetar för målgruppen.

Ä

nda sedan början av 50-talet har
Reymond Larsson varit enga
gerade i Ekeliden, ett boende
för personer med utvecklingsstörning,
som startades 1923 av syster Hulda
Englund i Tyringe, några mil utanför
Kristianstad. 2013 köptes Ekeliden av
företaget Humana, som fortsatt driva
verksamheten där. Kerstin Olsson har
också lång historia där, och anställdes
som fritidspedagog på 70-talet.
När Raymond Larsson första gången
kom till Ekeliden, som då var ett hem
för enbart utvecklingsstörda barn,
beskriver han det som att han klev in
genom en mur.
– Det var en sluten värld. Där bakom
murarna levde 120 barn. Många av dem
kom att leva hela sitt liv på Ekeliden.
Då var Ekeliden en stor verksamhet,
med i stort sett självhushållning, berät
tar han.

Avkastningen delas ut årligen

få fortsätta i den andan, konstaterar
Raymond Larsson.
Och det är intäkterna från Stiftelsen
Ekeliden och försälningen som nu finns
samlad i en fond; Syster Hulda Eng
lunds stiftelse. Den har till uppgift att
fördela bidrag till personer med utveck
lingsstörning och verksamheter som
verkar för målgruppen i persongrupp 1
i LSS-lagstiftningen.
– Vi delar ut medel från fonden två
gånger om året. Summorna är olika,
men det handlar om bidrag till exem
pelvis resor, handikapphjälpmedel,
anpassningar eller till olika verksam
heter som föreningar driver, berättar
Raymond Larsson.
Hittills har fonden levt ett lite okänt
liv, menar Raymond och Kerstin, som
hoppas att det, allt eftersom fler får kän
nedom om att det går att söka medel ur
fonden, ska komma in fler ansökningar.
– Vi förfogar över rätt stora belopp.
Det är avkastningen på fondpengarna

– Men syster Hulda, som hon kallades,
drev det seriöst och gjorde så gott hon
kunde för att barnen skulle ha det bra.
Många hade oerhört omfattande handi
kapp. Jag fick uppgiften att vara revisor
för Ekeliden. Med dåtidens mått mätt,
tror jag att barnen ändå hade det hyfsat
bra och fick kärlek av personalen.
När systerdottern Stina Åslund
tog över verksamheten efter Huldas
död, 1952, blev Raymond ekonomiskt
ansvarig.
– Redan då var Ekelidens målsätt
ning att alla intäkter från verksam
heten skulle komma personer torsda
med
g 22 september 16
Interiörerna och
utvecklingsstörning till del. Det hand
exteriörerna från Ekeliden
lade aldrig om att tjäna pengar, utan
förr i tiden- Färgfotot är
snarare om att skapa en bra och tids
från 70-talet och visar
enlig verksamhet. Det har varit en
en kaffestund vid den
bärande princip för vårt arbete under
uppvärmda poolen.
alla år. Nu känns det värdefullt att
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Kerstin Olsson och Raymond Larsson har båda en
lång historia på Ekeliden och förvaltar nu fonden:
Syster Hulda Englunds stiftelse.

torsdag 22 september

16

på tillvaron

åka på dans. Gissa om det var popu
lärt bland de boende, säger Kerstin och
skrattar, samtidigt som hon betonar att
det tog ett tag att få övrig personal med
på tåget.
Och vet man lite om Ekelidens långa
historia förstår man att det var en utma
ning att ta klivet ut i samhället och
öppna den dåvarande institutionen för
ett modernt synsätt. Syster Hulda och
även hennes efterträdare systerdottern
Stina var djupt troende, vilket satt sin
prägel på Ekeliden under deras år där.
– När jag tänker tillbaka på alla års
verksamhet, så tycker jag ändå att per
sonalen varit mån om att följa med i
tidsandan och försöka anpassa verk
samheten därefter. Det var ju också
nödvändigt för vår överlevnad, säger
Kerstin och Raymond fyller i:

Ombildades för vuxna

som delas ut varje år, vilket innebär
att vi inte har någon tidsgräns för hur
länge fonden kommer att verka. Det
känns helt fantastiskt, intygar han och
får medhåll av Kerstin.

Följt med samhällsutvecklingen
Båda berättar att de även idag känner
sig starkt involverade i Ekelidens LSSverksamhet som nu Humana tagit över.
– Vi har haft möjligheten att följa
utvecklingen på Ekeliden under alla
dessa år, och därmed också följt sam
hällsutvecklingen och de utvecklings
stördas historia i stort, konstaterar
Kerstin och berättar hur hon som fri
tidspedagog på Ekeliden, i slutet av
70-talet, började med att utmana den
gängse föreställningen om att perso
ner med utvecklingsstörning skulle sär
skiljas från samhället i övrigt, och helst
vistas på slutna institutioner.
– Jag ville att de boende skulle
komma utanför ”murarna” och få delta
i samhället. Så vi började bland annat

– Bland annat kom en ny lagstiftning
på 70-talet, som bland annat innebar
att hemkommunerna hade ansvar för
barnen. Då ombildades Ekeliden till
ett boende och verksamhet för vuxna.
Vi lät bland annat bygga sex moderna
gruppbostäder, med plats för fem bo
ende per enhet, och skapade förutsätt
ningar för olika verksamhet för vuxna,
berättar Raymond.
Dessutom byggde Ekeliden, genom
Raymonds försorg, ett fritidshus, villa
Benesi på en sjötomt nära Tyringe.
– Vi ansåg att alla måste få chan
sen till lite semester och miljöombyte.
Bygget var rätt kontroversiellt när vi
genomförde det, men det har varit en
oerhört stor tillgång genom åren. Idag
hyrs huset ut till exempelvis andra
gruppbostäder, handikappföreningar
med mera. Det var med facit i hand
en bra investering, inte minst på det
mänskliga planet, konstaterar Kerstin.
En annan del av verksamheten som
Kerstin var upphovsman till var det tak
tila rum som Ekeliden var tidigt ute
med.
– Vi skapade olika upplevelserum,
även det lite kontroversiellt på den
tiden. Men jag tycker att Ekeliden all
tid legat lite i framkant av utveck
lingen, och inte minst haft personal
som brunnit för sina uppgifter. Det har
varit helt fantastiskt, säger Kerstin och
berättar att företaget Humana numera
gärna lyfter fram Ekelidens Snouezel-
verksamhet, (sinnestimulerande verk
samhet). Det är roligt, konstaterar hon.
Sedan flera år är både hon och
Raymond pensionärer. Raymond har
tränat på pensionärstillvaron i mer än

20 år, och det går sisådär. Jobba tänker
han inte sluta med.
– Arbetet med fonden är fantastiskt
stimulerande och behjärtansvärt. Nu
vill vi bara ha in lite fler ansökningar,
så vi kan fördela alla de medel vi har
till förfogande, säger han med tydlig
adress till Uniks läsare.

Otänkbart med girighet
När han och Kerstin tänker tillbaka på
alla åren inom LSS-verksamheten Ekeli
den och hur de hanterat ekonomin,
alltid med målgruppen i fokus, ser de
smått förfärade ut när vi kommer in
på de så aktuella vinstdiskussionerna
inom välfärdssektorn.
– Det finns en girighet idag som vi är
oerhört främmande för. Att tillskansa
sig stora summor på utsatta männis
kors bekostnad är rent ut förfärligt.
De ekonomiska medlen som idag lig
ger i fonden, säger något om sparsam
heten och inställningen som var förr.
Att arbeta enbart för egen vinning har
alltid varit främmande för mig, konsta
terar Raymond Larsson.
Kaffet på Hotell Viking är urdrucket.
Paret Olsson-Larsson går vidare i stor
stadsvimlet. De ska fira en högtids
dag tillsammans, för det är inte bara
intresset för Ekeliden de delar. Det upp
täckte de med all tydlighet för många
år sedan.
– Vi ska njuta lite av Stockholm. Det
blir en lillsemester för oss. Och det är
just sådant som resor, studiebesök och
annat som sätter guldkant på tillvaron,
kan göra vardagen lite bättre för per
soner med utvecklingsstörning, som
också fonden ska bidra till, konstate
rar Raymond Larsson och Kerstin Ols
son innan de med raska steg skyndar
vidare.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERHAMRE HEINS

Fakta Ekeliden:
1952 tog Stina Åslund över verksamheten
efter Syster Huldas död. Även hon kom
att äga och driva Ekeliden fram till sin död
1975. Genom sitt testamente bildade
hon stiftelsen och överlät vårdhemmet
Ekeliden och dess verksamhet till stiftelsen.
Av stadgarna framgår det att stiftelsen ska
ha en styrgrupp på tre personer; dessa är
idag: Bengt Andersson, f.d. kommunalråd.
Ewald Ornstein, läkare, samt Rikard Larsson,
professor i ekonomi.
www.stiftelsenekeliden.se
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FUB Lysekil:
Musselloppet i Lysekil och Lotta på Liseberg!
För sjunde året i rad deltog FUB med ett lag i Lysekils populära Mussellopp, som samlar över
tusen deltagare, både elitlöpare och vanliga motionärer.

Mattias Jakobsson.

Christoffer Andersson.

Uppvärmning inför loppet. Nico Mattiasson, vice ordförande i föreningen
laddar upp.
16 · UNIK

Erik Pettersson.

Nico Mattiasson och en liten kompis.
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Prisutdelningen: Erik, Otto och Nico.
Prisutdelare: Ulf Elfving.

V

i vann också för sjunde gången
i följd pris som kommunens för
eningen med flest deltagare i lop
pet. I år var vi 50 personer från FUB, som
sprang, gick, åkte rullstol eller tog sig
fram med hjälp av rullatorn de 1,2 kilo
metrarna som vårt lopp var, säger Annie
Pettersson, FUB Lysekil.
Hon betonar att Musselloppet, som är
en stor folkfest i Lysekil, är en av höjd
punkterna under sommaren, och ofta

samlar många deltagare. Unga som
äldre.
– I år var den yngsta tre år och den
äldsta 69, alla har lika roligt oavsett
ålder. Tack vare idrottsföreningen SAIS i
Lysekil, som arrangerar tävlingen, har vi
också blivit väldigt väl mottagna i lop
pet. De ser positivt på mångfald i loppet,
och genom att vi inom FUB kan delta
med så många medlemmar, med och
utan olika funktionsnedsättningar, blir
det än tydligare att Musselloppet är till
för alla, konstaterar Annie Pettersson.

Lisebergsutflykt

Alla var förväntansfulla inför Göteborgsresan.

FUB:s förening i Lysekil tog väl vara på
de 5 000 kronorna som vinsten bestod
av. De pengarna, tillsammans med in
täkterna från arbetet som parkerings

vakter, under ett annat populärt
arrangemang i Lysekil, midsommar
dagens Cruising, blev en bra grundplåt
för årets resa; Lisebergsutflykten som
toppades med programmet ”Lotta på
Liseberg”.
Det blev en heldag för de 44 perso
nerna som tog tillfället i akt att följa
med till Göteborg i början av augusti.
– Ja vi var trötta, men oerhört glada
Lisebergsbesökare, när vi kom tillbaka
till bussen för att åka hem till Lysekil
igen. Och alla kom med hem också,
konstaterade Anni Petersson, som nu
ser fram mot höstens alla aktiviteter i
FUB-föreningen.
TEXT: AGNETA BERTGHAMRE HEINS
FOTO: AXEL HAGSTRÖM

Anpassad lekplats i Nacka invigd
Robin Nolblad, Frida Hasselgren, Sandra
Larsson, Marina Olsson och Gunnel
Pettersson, delar av styrelsen.

Nu har det varit invigning av den nya anpassa
de lekplatsen i Björknäs Träningsskola i Nacka.
Emelie som är elev på Björknäs gymnasie
särskola provar rullstolsgungan.
– Den är toppen! Häftigt att kunna gunga
i sin rullstol. Det borde finnas flera likadana
gungor på andra lekplatser så alla får chans att
gunga!!
TEXT OCH FOTO: KATARINA BERGGREN FUB NACKA
VÄRMDÖ

Mamma Anneli Jakobsson, mamma Helen
Andersson, Mattias Jakobsson och Kristoffer.

Nya anpassade lekplatsen på Björknäs träningsskola i Nacka.
UNIK · 17
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Falkenbergs FUB på Pride-festivalen

För tredje året i rad fanns Falkenbergs FUB med
på Pride Falkenberg. Vi informerade om vad
FUB är och vad vi står för. Det som slår oss är att
det fortfarande finns många som inte vet vad
FUB är. Därför är det viktigt att vi syns ute bland
folk och kan tala om vilka vi är och vad vi gör.
Sara Myrén satt på plats och gjorde Pride
armband. De kostade 10 kronor varav fem
kronor per armband gick direkt till Falkenbergs
FUB. Armbanden gjorde stor succé och till slut
fick hon hjälp av sin syster Anna Myrén.

På Pride Falkenberg tog FUB chansen att
informera om sin verksamhet.

Sara och Anna Myrén gjorde succé med sina
egentillverkade armband.

Paraden var så klart huvudpunkten och ar
tisten Andrés Esteche var en av de som gick
först i tåget. Aldrig tidigare har det varit så
många som gick i paraden. Den avslutades
med tal och stor show på Rådhustorget.
TEXT: INGER MYREN, FUB FALKENBERG

Fest när FUB Vaggeryd fyllde 20 år

Gittan Mellin underhöll på FUB Vaggeryds 20-årskalas.
FUB föreningen i Vaggeryds kommun bildades
1966. Vaggeryd ligger i Småland och är en liten
kommun mellan Jönköping och Värnamo.
Föreningen har cirka 85 medlemmar.
– Det vara Elaine Johansson, från FUB,
som var hos oss och drog i gång vår förening,
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b erättar Ann-Christin Holmgren, sekreterare
i FUB Vaggeryd. Första ordföranden var Karin
Ryman, och nu är det Lena Haraldsson som är
ordförande för föreningen.
– Vi firade jubileumet med god mat, smas
kig tårta och härlig musikunderhållning av

 ittan Mellin. Det var en härlig stämning under
G
hela kalaset. Vi fortsätter firandet med att bju
da på Lisebergsresa i september. Sedan blir det
julgransplundring efter jul, säger Ann-Christin
Holmgren.
FOTO: KURT GUSTAVSSON
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Lyckad grillfest
hos FUB
Malmö
Ett 60-tal personer kom när FUB Malmö anordnade en
grillfest i slutet av sommaren. Det var en solig och fin dag
med musik av trubadurerna Stefan och Anders.
Medlemmarna bjöds på olika sorters korv med bröd,
läsk och kaffe. Alla njöt i det vackra sommarvädret. Det
blev mycket skratt, prat och gemenskap. Den fina musi
ken gjorde dagen fulländad, berättar Janette Fridh, FUB
Malmö.
FOTO: JEANETTE FRIDH, FUB MALMÖ

Bo Malmberg och Pauline Fridh från FUB Malmös styrelse tar chansen och grillar
några goda korvar. (Bilden längst ner i mitten).

Händelserik sommar med FUB
i Västerås

FUB Västerås medverkade på Pride-paraden
för tredje året i rad.
Första söndagen i juni firas FUB dagen i FUB
Västerås i orten Lagersberg. Då bjuder FUB in
Romfartuna United för en fotbollsmatch.
– Vi förlorar varje år, men vad gör det när
humöret är på topp hos alla i FUB-laget och
Romfartuna United. I år hade vi fixat Sverigetröjor till laget, men det hjälpte inte, konstaterar
Margareta Hallner glatt.

FUB-dagen
FUB bjuder på bussresan från Västerås till
Lagersberg, som ligger mitt emellan Västerås
och Eskilstuna.
– Det är fjärde året och nu upplever vi att vi
verkligen har stärkt FUB-andan.
Vi grillar hamburgare och korv och äter sallad.
I år hade vi ett musikquiz, som var uppskattat. Vi
har priser till alla. Lagersberg, som är DHR kurs
går, är ett underbart ställe att träffas på.

Margareta Hallner berättar om några andra
aktiviteter som FUB Västerås haft i sommar:
– Vi fyllde ett par bussar och åkte till Allsång
på Skansen på premiären 27 juni.
En magisk afton med underbart väder och
glada medlemmar. FUB Västerås medverkade
också på Pride paraden för tredje året i rad.
”Sommarkul på Lövudden”, var en annan
uppskattad aktivitet. I år provade vi ett nytt
koncept; dagkollo för barn och ungdomar med
speciella behov, tillsammans med andra barn
och ungdomar utan funktionsned
sättning,
KFUM ledare, volontärer, assistansbolag, flyk
tingar och några medhjälpare från Klippan.
Nästa är blir det sommarkul i två veckor,
samt en vecka för vuxna.

Gjorde vågen för Diggiloo
FUB Västerås avslutade sommaren med
Diggiloo vid Strömsholm Slott.
Vi var cirka 60 medlemmar som hade en
magisk kväll. På vägen hem så gjorde alla
i bussen vågen för dom var så glada att FUB
Västerås fixat denna kväll, berättade Marga
reta Hallner, FUB Västerås.

Ett gäng glada medlemmar åkte till Diggiloo
vid Strömsholms slott.

FOTO: MARGARETA HALLNER, FUB VÄSTERÅS.
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JUMBO RUN I NYBRO – tillsammans med FUB Kalmar län
Svenska Sidovagnsklubben och FUB-föreningarna i södra delen av Kalmar Län arrangerade en heldag i
augusti för sina medlemmar, Jumbo Run med åkning med motorcykelsidovagn.
– Uppslutning var stor. 50-talet motorcyklar med
sidovagn, stod beredda att ta med intresserade på
en åktur. Första turen, en runda på 3–4 mil på en
timma, gick från Åkrahällskolan i Nybro till Sankt
Sigfrid, där det serverades lunch. Åter tillbaka i
Nybro serverades det kaffe och bulle och så fort
satte eftermiddagen/kvällen med sång och musik
och även allsång med Hasse och Vanja och också
korvgrillning innan en mycket lyckad dag var slut,
berättar Vanja Nilsson, FUB Kalmar län.

Lions var sponsorer

Kristine Nilsson tar plats i sidovagnen.

– Kalmar Läns FUB fick en förfrågan förra året från
Svenska Sidovagnsklubben om vi var intresserade
av ett arrangemang och norra länet har tidigare
arrangerat Jumbo Run så vi i södra länet nappade
på detta erbjudande. Hela konceptet går ut på
att det inte ska kosta något och efter det sökte vi
sponsorer och bland annat har Lions varit med och
sponsrat, berättar Vanja Nilsson och fortsätter:
– Samtliga deltagare fick en T-shirt där det står
tryckt Jumbo Run 2016. Eftersom arrangemanget
hamnade i Nybro så ordnade vår förening så att
klubben fick tillgång till tältplatser, toaletter och
också allt övrigt som behövdes för Jumbo Run-
arrangemanget. Vi i föreningen kan bara konsta
tera att det blev en mycket lyckad dag.
Jumbo Run har funnits sedan 60-talet och in
troducerades i Sverige på 70-talet och genomförs
en gång varje år och den syftar till att personer med
funktionsnedsättning får åka motorcykelsidovagn.
TEXT OCH FOTO: VANJA NILSSON, FUB KALMAR LÄN.

Jenny och Tina är förväntansfulla inför åkturen i sidovagnen.
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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

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.
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Mysig familjesöndag i Jubileumsparken i Göteborg
Den 4 september ordnade FUB Göteborg, i samarbete med Passalen
och Svenska Downföreningen i Göteborg, en familjesöndag i Jubi
leumsparken i gamla frihamnen i Göteborg. Alla föreningarna visade
upp material och informerade om sina respektive verksamheter.
Vädret var sommarvarmt och många hade åkt till hamnen för att
se segelfartygen i Tall Ship regatta. I FUB:s hörna var hoppborgen på
plats, och FUB:s lekotekarie visade en del av det pedagogiska lekmate
rial som finns till utlåning på Göteborg FUB:s Lekotek i föreningshuset
på Lillatorpsgatan 10.
Det var många som hittade till oss, både FUB-medlemmar och
andra intresserade. De vuxna tog del av föreningarnas material, och
i hoppborgen var det full fart bland barnen. Det fanns grillad korv med
bröd och dricka att köpa, och alla sugna fick smaka på grillade marsh
mallows i mariekex.
FUB Göteborg kommer att ordna ytterligare två familjesöndagar till
under hösten.

Hoppborgen var populär på FUB Göteborgs familjedag.

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON, FUB GÖTEBORG

Klippans lokalsektion Laxringen i Falkenberg
på tvådagars Kickoff
Den 7-8 maj hade Laxringens medlemmar Hasse Jansson,
Gunilla Karlsson, Elin Andersson och Cecilia Andersson
tillsammans med sina handledare Anna o Inger Myrén en
tvådagars Kickoff på Sjöareds nya gästis utanför Knäred i Halland.
Första dagen gick vi igenom olika frågor som vi
tycker är viktiga och vi planerade även för hös
tens arbete.
Till vår aktivitet Dans Fuego så valde vi ut två
nya låtar som vi gjorde rörelser till. Dessa ska
med till höstens Dans Fuego.
Solen sken och naturen var fantastisk och
mellan arbetspassen så gick vi på promenad.
På promenaden hittade vi en minnessten från
Freden i Knäred. Där fick vi lära oss lite kultur
också.

På kvällen åkte vi till ett vandrarhem som
heter Solhaga – Majenfors och åt middag.
Andra dagen startades med frukost och sen
blev det ett riktigt svettigt Dans Fuego pass
där vi provade de nya danserna. De fungerade
jättebra.
Vi fortsatte att arbeta med olika frågor.
Bland annat gick vi igenom Växjös dokument
om gode män riktigt noga. Det är ett bra doku
ment som är lätt att förstå och ta till sig.
Vi hade också fått i uppgift av styrelsen att

Elin Andersson, Hasse Jansson, Gunilla
Karlsson och Cecilia Andersson är medlemmar
i Laxringen i Falkenberg.
tycka till och lämna synpunkter på vårt FUBnytt. Det blev många bra synpunkter som Elin
nu har framfört till styrelsen.
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN, FUB FALKENBERG

Trollkarlen från Oz
– sverigeturné 2017
Du kan redan nu förhandsboka biljetter till Trollkarlen från Oz
– sverigeturné 2017
Den kritikerrosade föreställningen Trollkarlen från Oz har setts av över
100 000 personer och belönats med en grammis för den specialskrivna
musiken. Under april/maj 2017 tar Glada Hudik-teatern Trollkarlen
från Oz på en ny turné till flera platser runt om i landet.
http://www.gladahudikteatern.se/bokafore
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DET FINNS PLATS
FÖR DIG OCKSÅ!

VAR MED OCH STÖD FUB SOM
FÖRETAG GENOM ATT GÅ MED I
1956 KLUBBEN.
ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN.
SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.
VI ÄR REDAN MED I 1956 KLUBBEN:

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

UNIK · 23

LA N D ET RUNT

FUB Strängnäs bjöd upp till dans
I september varje år ordnar Strängnäs FUB en danskväll med Häggarna.
Årets dans lockade rekordmånga deltagare – nästan 200.

Danskvällen lockade nästan 200 besökare.
Det är en hel del förberedelser inför arrang
emanget. Lokalen skall dukas, 400 smörgåsar
skall ordnas, kaffe skall kokas, lotterivinster skall
ställas upp och kvitton på inträdesbiljetter skall
förberedas.
– Det är ett kärt nöje, säger Anne-Marie
Tärnvik-Kunkel, ordförande i föreningen. Att
se så många glada människor värmer verkligen

Häggarna spelade upp till Dans, och lovade återkomma även nästa år på FUB
Strängnäs danskväll.
och vi är många i föreningen som hjälps åt. Vi
har goda erfarenheter från tidigare år, fortsätter
hon.
Det är också flera företag i kommunen som
skänker vinster till lotterier och det är vi väldigt
tacksamma för avslutar hon.
Två bussar från Eskilstuna och Katrineholm
trängdes med alla färdtjänstbilar från norra

Sörmland. Till detta kom privata bilar. Allt gick
smidigt i det vackra septembervädret.
De populära Häggarna avtackades och
lovade att återkomma nästa år.
Strängnäs FUB har 150 medlemmar och bil
dades 1990.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS EDVINSSON,
FUB STRÄNGNÄS
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Nyöppnad gruppbostad
LSS, söder om Stockholm
Vill du bo lite större eller dela lägenhet med någon du tycker om?
Våra nyrenoverade lägenheter är 1–3 rum med kök i ett flervåningshus
i Sköndal, 10 minuter från Gullmarsplan. På området hittar du fina
promenadstråk intill Drevviken, utomhusgym och en uppvärmd
handikappanpassad utomhuspool. För familj och vänner finns en
övernattningslägenhet på området.
Välkommen till vår gruppbostad Nils Lövgrensväg 1 i Sköndal.
Läs mer på www.storaskondal.se
Frågor? Kontakta verksamhetschef Sofia Perez:
sofia.perez@storaskondal.se, 08–400 292 44
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Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte
arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och
forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa
och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
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Linnea stortrivdes på sommarens ridläger i
Frankrike

Linnea Mårtensson trivdes på ridlägret i Frankrike. Ridningen var helt anpassad för personer med funktionsnedsättning.
”Linnea har varit på ridläger för personer
med funktionsnedsättning i Domaine de
Fraisse, i Frankrike. Det var i juni som Linnea,
tillsammans med familjen, åkte från Köpen
hamn till Montpeiller i Frankrike på ridläger.
Vi åkte med Equi tours Sweden, från Flyinge,
som ordnat denna resa tillsammans med
RBU Skåne. Vi anlände på eftermiddagen på
gården Domaine de Fraisse, och sedan följde
incheckning och lite rundvisning på gården.
Linnea red varje dag på förmiddagen, till
sammans med två andra kompisar. Ridning
en var helt anpassad till personer med olika

funktionsnedsättningar, och Linnea trivdes

väldigt bra.
Sammanlagt var vi nio familjer på ridlägret,
där det även ingick några utflykter. En dag åkte
vi till Medelhavet och badade en annan dag var
det utflykt till Carcassonne, där vi åkte flodbåt
och besökte ett gammalt slott.
På gården, där ridlägret var, fanns också en
pool som vi kunde bada i när solen sken. En
härlig semestervecka tillsammans med ett
glatt gäng. Något jag varmt rekommenderar.”
TEXT OCH FOTO: KAJSA MÅRTENSSON, FUB
MELLANSKÅNE
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RÄTT MÅLGRUPP?
ANNONSERA I UNIK!

.

Nästa nummer kommer den 7 november. Boka annonsplats senast den 18 oktober.
Kontakta pia.sandberg@fub.se eller 08-39 41 11.
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Tour de Bornholm
– cykelloppet som varit en tradition för FUB
västra Blekinge

Alla kan delta i Tour de Bornholm med alla sortens cyklar.

”V

i är ett litet gäng från Olofström
FUB västra Blekinge som i många
år har deltagit i ett cykellopp på
Bornholm. Det är ett lopp där ALLA kan
delta och det finna alla sorters cyklar;
vanliga cyklar, el-cyklar, parcykel, cykel
med cykelkärra där rullstolen är pla
cerad, tandem, trehjulingar, gå-cyklar
med mera. Stämningen vid starten är
otrolig rolig, där alla skrattar och pratar.
Loppet har funnits i 25 år och vi har
deltagit 14 gånger. Sorgligt nog så var
det här sista gången som loppet kördes.
Deltagarna har självklart mest varit
danskar, men också från Sverige, Lett
land och Polen. I år var det bara vi sju
på bilden som inte var från Danmark
och vi blev verkligen uppskattade.
Loppet har funnits i 25 år och vi har
deltagit 14 gånger. Sorgligt nog så var
det här sista gången som loppet kördes.

Vårt glada gäng har cyklat lite olika,
allt efter sina förmågor. Riad på Duo
cykeln cyklade 28 km och Sara och
Micke 4 mil, som exempel.
Sara och Micke har en gång cyklat
runt hela sträckan. Då var dom i mål
halv sex på kvällen. Trötta!
I år blev det målgång för oss i Rönne,
vilket innebar 4 mils cykling i sol och
regn. Festen på kvällen med medalj
utdelning, middag och dans är alltid
lika rolig. I år blev det en riktig fest
kväll.
Vi kommer alla att sakna våra Born
holmsresor och cykelloppet, men vi
letar redan vidare efter nya utma
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ningar. Säkert finns det ett äventyr
någonstans som vi kan hoppa på.”
TEXT OCH FOTO: CYKELGÄNGET GENOM BIRGITTA
SIGVANT, FUB VÄSTRA BLEKINGE

Här ser vi medaljörerna, Micke,
Sara och Riad.

FUBs internetannons 2015 ny.pdf

1

2015-05-25

18:05

ANNO NS

Alla cyklar efter sin förmåga
Man startar från Nexö och går i mål
i Nexö. Det är en rundtur på cirka 10
mil. Start kl 10.00 och sista målgång kl
17. Nu är det så finurligt ordnat så det
finns 7 delmål och det första efter 14
km. Vid delmålen får man smörgås och
dricka. Vill man avbryta cyklingen vid
ett delmål, går det bra. Då kommer det
en buss och tar med oss hem, tillsam
mans med cyklarna.

Loppet Tour de Bornholm har funnits i 25 år och FUB Västra
Blekinge har deltagit 14 gånger.
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Kontakta:
pia.sandberg@fub.se
08-39 41 11

NO T IS

Klippan och FUB deltog på torgmöte för att
rädda personliga assistansen
Lördagen den 17 september deltog Klippan och FUB på Liberalernas torgmöte på temat:
”Rädda den personliga assistansen” i Stockholm.

Markus Petersson, Anitra Ikonen ( Markus assistent) och Maria Larsson
på torgmöte för LSS.

FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson, Liberalernas
partiledare Jan Björklund, Bengt Westerberg, Markus Petersson
och Maria Johansson

FUB:s ordförande Thomas Jansson och Markus Petersson från
Riks-Klippan, som själv har personlig assistans, talade. På stora bilden
talar Markus Petersson med hjälp av sin assistent Anitra Ikonen. Till
höger moderator Maria Johansson (L).

Markus Petersson underströk vikten av rätten till assistans:
– I och med att assistansen kom kunde jag skaffa en egen lägenhet
och leva som alla a ndra. Det vill jag fortsätta kunna göra, allt annat är
ovärdigt.
www.fub.se

Kvalitetssäkring inom LSS
En svensk standard för LSS ska tas fram inom ramen för Swedish Standards Institute (SIS).
Syftet med standarden är att kvalitetssäkra LSS-insatser.
SIS är en ideell organisation som driver
och samordnar standardiseringen i Sve
rige. Föreningens medlemmar repre
senterar olika delar av samhället, det
vill säga företag, myndigheter och orga
nisationer. Riksförbundet FUB är med
lem från och med 2016.
Syftet med standarder är att skapa
enhetliga och transparenta rutiner som
alla intressenter kan enas kring. En stan
dard som syftar till att kvalitetssäkra
genomförandet av LSS-insatser ska nu
tas fram. I augusti 2016 bildades en tek
nisk kommitté inom SIS som ska arbeta
med detta. I kommittén ingår, förutom
FUB, bland annat HSO, Autism & Asper
gerförbundet och Synskadades riksför
bund samt representanter för privata
vård- och omsorgsföretag. Men tanken
är att kommittén ska utökas med flera

intressenter, till exempel statliga och kom
munala myndigheter. Arbetet beräknas
pågå i tre år.
Arbetet styrs och finansieras av de orga
nisationer som deltar i kommittén. Under
2016 stöds kommitténs arbete även av
finansiering från Socialdepartementet.
Information om standardiseringen av
LSS kommer fortlöpande läggas ut på SIS
webbplats:
www.sis.se/hälso-och sjukvård/Sis-tk-599

Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31
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GOD MAN

Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister:

”Tillsynen måste fungera även i praktiken”
– I våras uppdagades allvarliga brister i tillsynen, vilket gjorde mig allvarligt bekymrad,
konstaterar Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister.
Nedan svarar han på Uniks fråga om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skärpa
rättssäkerheten kring uppdragen som god man och förvaltare?
Detta mot bakgrund av tidigare oroande rapportering kring oegentligheter,
förskingring och grovt slarv vad gäller dessa uppdrag. Se Unik nr 3-16.

M

organ Johnsson, Justitie- och
migrationsminister:
”Ett mycket stort antal
människor har god man eller förvaltare
i Sverige. I de allra flesta fall gör ställ
företrädaren en värdefull insats för att
stödja en medmänniska i en utsatt situ
ation. Men tyvärr förekommer det att
ställföreträdare missköter sitt uppdrag.
Det är en angelägen uppgift för samhäl
let att se till att systemet fungerar väl.
Den medierapportering som var i
våras uppdagade brister i tillsynen som
gjorde mig allvarligt bekymrad. Jag
var också mycket tydlig med att det är
oacceptabelt att utsatta människor blir
av med sina tillgångar.
Jag träffade före sommaren företrä
dare för länsstyrelserna och Sveriges
Kommuner och Landsting för en dis
kussion. Vid mötet fanns en samsyn
om att åtgärder måste vidtas för att
förbättra tillsynen och om att vid miss
tanke om att brott har begåtts ska en
polisanmälan göras. Regeringen har
också gett ett uppdrag till länsstyrel
serna att förbättra tillsynen över och
stödet till landets överförmyndare. Det
handlar i stora drag om att se till att
tillsynen fungerar även i praktiken.
Lagstiftningen ställer tydliga och
höga krav när det gäller vem som får
vara god man. Vad som är viktigt är
att det sker en ordentlig kontroll av att
den tilltänkte gode mannen uppfyller
lagens krav och att kontrollen följs upp
av tillsyn. Så sent som för ett och ett

halvt år sedan trädde ny lagstiftning
i kraft som skärpte den kontroll som
överförmyndaren ska göra av tilltänkta
gode män och förvaltare.
Överförmyndaren ska göra en aktiv
efterforskning. Det kan handla om
kontroll av belastningsregister och
Kronofogdemyndighetens register eller
inhämtande av referenser. Det är också
viktigt att överförmyndaren undersöker
att inte någon utses att ha fler uppdrag
än vad han eller hon klarar av.”
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET
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AN N ON S

Kan en lott skapa ett
inkluderande samhälle
för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella
organisationer. Det är därför vi driver ett lotteri och fördelar
överskottet mellan 55 ideella organisationer som arbetar
för att förbättra villkoren för människor, djur och natur.
Bland dem finns FUB.
Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har organisationerna
fått dela på drygt sju miljarder kronor. 42 miljoner har gått
till FUB.
Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla?
Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det
sättet. Men den som köper en lott i PostkodLotteriet
bidrar i alla fall till att viktiga organisationer kan göra
bra saker, som till exempel att arbeta för att alla med en
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla lottköpare
som möjliggör så mycket!

#postkodeffekten
Rickard Sjöberg är programledare i
PostkodMiljonären och delar ut guldkuvert
till glada vinnare i PostkodLotteriet.

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se
UNIK · 29
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”Fram för lite positiv publicitet och bättre kontroller”

Jag som är och har varit god man sedan 2009 åt flertalet personer med funktionsnedsättning blir
så ledsen och irriterad när man läser om de som faktiskt missbrukar sina roller.

K

ontrollerna kan säkert bli bättre
från överförmyndarens sida, men i
det stora hela tycker jag att de gör
bra kontroller i vår kommun. Kryphålen
hittar den oärlige alltid vad det än hand
lar om i samhället och självklart ska detta
anmälas.
Vi får sällan läsa om allt bra många god
män ändå gör för sina huvudmän och vil
ken trygghet det är för många att ha oss.
Det har diskuterats om att det ska vara
anställt folk i kommunerna som ska sköta
godmanskapen runt om i landet, men det
tror inte jag är lösningen på problemen. Jag
tror inte att alla som behöver och vill ha god
man skulle vilja det, om det blir myndig
hetspersoner som ska bistå dem. Alla nega
tiva skriverier har ju oroat många, fram för
lite positiv publicitet och bättre kontroller.

Ta alla tillfällen att lära
Att vi kontrolleras när vi tillsätts som god
män tycker jag är självklart. Blir vi erbjudna
att lära oss mer om saker som vi känner att
vi har dålig koll på, så borde alla som är
godemän ta tillfället att lära, men det bris
ter ibland. Att vi har någonstans att vända
oss med eventuella problem som dyker upp
i våra uppdrag, borde vara möjligt i alla
kommuner. Jag tycker att överförmyndare i
vår kommun bistår oss då det behövs, med
utbildning mm. Sedan är jag vetgirig av
mig så jag tar kontakt med andra myndig
heter med flera om jag har behov.

Hittar andra möjligheter
Mina huvudmän har ibland svårt att få ihop
sin ekonomi, så jag letar upp andra möjlig
heter (söker fondmedel med mera) för dem

att få en guldkant i tillvaron, det tycker jag
ligger på mig i mitt uppdrag. Jag har alla tre
delar i mina uppdrag och kämpar också för
mina huvudmäns rättigheter. När jag lyckas
med något som mina huvudmän mår bra av
så mår även jag bra.
Fel kanske även jag kan göra, men i så
fall är det inte medvetet och jag hoppas jag
blir kontrollerad och tillrättavisad av över
förmyndaren då.
Jag kan inte förstå folk som kan miss
bruka sina roller i dessa uppdrag åt svagare
personer och samtidigt må bra. Tänk om de
själva hamnar i beroendeställning någon
gång i livet, de skulle ju inte vilja att någon
beter sig så åt dem, eller?!
EN ENGAGERAD MEDMÄNNISKA SOM OCKSÅ ÄR
GOD MAN.

Hässleholms kommun
– omsorgsförvaltningen strider mot LSS–lagens intentioner och
förbiser socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd!
Anhöriggrupp ”att flytta hemifrån” i FUB:s regi är besvikna och ifrågasätter omsorgsförvaltningens
bristande kommunikation och samverkan gällande viktiga frågor omkring planerad nybyggnation av tre
gruppbostäder med sex lägenheter, respektive 6 + 6 lägenheter i två våningar i Hässleholms kommun!

A

nhöriggruppen består av föräldrar med
det gemensamt att vi har barn med
utvecklingsstörning i åldern mellan
20–40 år som idag bor hemma. Målsättningen
är att våra barn ska få ett bra och tryggt
boende när de flyttar till ”eget ”boende!
I höstas 2015 inbjöds politiker från samt
liga partier som representerar omsorgs
nämnden till en samverkansträff i FUB.
Syftet att föra en dialog med FUB:s medlem
mar kring aktuella frågor.
En av de stora frågorna var behovet av att
bygga fler gruppbostäder, behovet av olika
boendeformer, samt önskemål om att en
arbetsgrupp skulle tillsättas med medlem
mar från FUB.

Planerat och klart
Anhöriggruppen har efter höstens träff be
sökt fem befintliga gruppboenden i olika
kommuner. Vid ett tillfälle var personal från
omsorgsförvaltningen med som ett led i kom
mande arbetsgrupp. Påföljande möte var att
samverka och föra en dialog trodde vi??!!
Men då var allt redan planerat och klart!
Vem som bygger, ritningar, gruppboendens
30 · UNIK

placeringar. Det finns punkter som strider
mot LSS- lagens intentioner och socialstyrel
sens föreskrifter i allmänna råd!
I Socialstyrelsens föreskrifter och all
männa råd om bostad med särskild service
för vuxna enligt paragraf 9 lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshin
drade enligt LSS beskrivs enligt följande:

familj. Att leva som andra betyder också att
kunna delta i samhällslivet som andra utan
funktionsnedsättningar och kunna påverka
t.ex. var man vill bo och med vem. ”
(Artikelnummer 2015-3-7 Publicerad
www.socialstyrelsen.se, mars 2015).
Hur kan Hässleholms kommun bygga
gruppbostäder i två våningar med plats
för 12 boende i ett och samma hus? Vilket
Viktigt med små grupper
kan liknas med en instutition! Ett boende
”I en gruppbostad bör i regel endast 3–5 per är visserligen inom yttersta ramen enligt
soner bo! Ytterligare någon boende bör kunna socialstyrelsens föreskrifter i allmänna råd
accepteras, men endast under förutsättningar med 6 boende i en gruppbostad?
att samtliga personer som bor i gruppbosta
den kan tillförsäkras goda levnadsvillkor! Det Kan liknas vid en institution
är också viktigt med små grupper för att indi Hur försvarar Hässleholms kommun detta
viden ska känna trygghet samt få möjlighet då de faktiskt själva hänvisar till socialsty
att kunna knyta an till övriga i samma grupp relsens riktlinjer i allmänna råd i sina egna
boende samt till personalen!
dokument!
I mars 2015 publicerades socialstyrelsens
Vi kan konstatera att vi fortfarande har
kartläggning och analys av vissa insatser många frågor som saknar svar! Att vi inte
enligt LSS.
kunnat framföra våra synpunkter så som vi
”Många personer med utvecklings önskat! Vårt syfte var att kunna delge våra
störning har bott länge på institution då kunskaper och erfarenheter samt försäkra
LSS-lagen skrevs, men i dag växer de flesta oss om att bland annat lagen i LSS- efterföljs.
personer med utvecklingsstörning upp i sin ANHÖRIGGRUPPEN ” ATT FLYTTA HEMIFRÅN” I FUB:S REGI

Vill du också jobba
som artist?

Unika dv event: nU har vi öppnat en ny daglig verksamhet

Vi söker efter nya talanger!

Unika tv: missa inte att spana in vårt nya tv program som

Unika.nU bedriver daglig verksamhet och korttidsboenden enligt LSS. vi har platser kvar!
till hösten bjUder vi på fler sprakande
onsdagsshower! håll ögonen öppna!

som heter

Unika dv event. där jobbar vi som festfixare,

med marknadsföring, bakom kUlisserna-fix, sång, dans och
teater.

anmäl ditt intresse till info@Unika.nU!

sänds på yoUtUbe.
kändisar som

T

15

meter från t-bana

lill lindfors, mark levengood, agneta sjödin

med flera.

ny mUsikal: äntligen har mUsikalen lika olika premiär!
föreställningar 24 + 31 oktober på teater tre. på vår
egna scen i

Boka puBlikplats på
Boka@unika.nu!

sök på Unika.nU tv. där intervjUar vi

stadshagen har vi föreställningar den 26 och

28 oktober samt 2 och 11 november. boka biljetter på
boka@Unika.nU!

StadShagen,

uppgång

mariedalSvägen

läs mer på: unika.nu

facebook.com/unikasverige
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Botkyrka segrande i jämn kamp
om ”Bästa LSS-kommun”
I slutet av augusti avgjordes tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av Botkyrka kommun
i mycket jämn kamp med stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg och Enköpings kommun.

De vinnande kommunerna med första
pristagaren Botkyrka längst till höger, ÖrgryteHärlanda (andrapristagaren) längst till vänster
samt Enköping (tredjepristagaren) bakom
prisutdelaren Bengt Westerberg.

-J

ag är så oerhört stolt, sa Tuva Lund,
kommunalråd i Botkyrka, när hon
tog emot priset av Bengt Wester
berg, moderator och prisutdelare vid
ceremonin.
Juryns motivering för Botkyrka som
Bästa LSS-kommun lyder så här:
Botkyrka har höga ambitioner om
att följa LSS intentioner för att skapa
individuella lösningar. Som exempel på
hur kommunen tar nya, kloka initiativ
vill juryn särskilt nämna möjligheten
för de boende på en ny gruppbostad att
själva vara med om att utse personal till
boendet.

Särskilda brukarombud
För att skapa förutsättningar för att
alla ska kunna påverka sin vardag har
kommunen även en särskild brukar
ombudsman med uppgift att stå på den
enskildes sida.
Botkyrka har vidare en budget
modell som innebär att, om antalet
personer som tillhör LSS personkrets
växer, så ökar resurserna för att verk
ställa insatserna.

Örgryte-Härlanda på andraplats
Andrapriset delades ut till stadsdelen
Örgryte-Härlanda i Göteborg med
denna motivering:
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Örgryte-Härlanda tar goda initia
tiv genom självständiga beslut om
personlig assistans utan att vänta på
Försäkringskassans utredningar. Även
om detta borde vara en självklarhet
är juryns erfarenhet att så inte är fal
let i många andra kommuner. Örgryte-
Härlanda är ett bra exempel på att man
faktiskt följer lagen.
Stadsdelen arbetar även aktivt med
brukarrevisioner, för att få en bild av
vad LSS-berättigade medborgare tycker
om de insatser de får. Revisorerna utbil
das i alternativ kommunikation för att
kunna intervjua personer som har kom
munikationssvårigheter.

Eva Olofsson, regionråd i Västra Götaland
(längst bort i bild), Thomas Jansson,
förbundsordförande FUB samt Elaine
Johansson, FUB, från juryn.

websidan HejaOlika. En jury har till
sammans med Anna och Valter utsett
vinnaren.
TEXT: ABH UTBILDNING OCH RÅDGIVNING
FOTO: LINNEA BENGTSSON

Delar av juryn: från vänster Anna Barsk
Holmbom, Henrik Petrén, Elaine Johansson,
Maria Johansson, Thomas Jansson och Valter
Bengtsson. David Lega och Vilhelm Ekensten
ingick också i juryn men saknas på bilden.

Tredjepristagare blev Enköpings
kommun som fick följande motivering
från juryn:
Enköpings kommun går i bräschen
för att stärka kvaliteten inom LSS
genom breda satsningar på utbildning
av personal och validering av kompe
tensen. Även sommarvikarier omfattas.
Satsningen bidrar till ett förbättrat kli
mat inom LSS-verksamheterna där den
enskildes behov i ökad omfattning sätts
i centrum och respekteras.
Initiativet till tävlingen togs av
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning,
som delade ut priset tillsammans med
Valter Bengtsson från Föräldrakraft och

Fakta: Priset ”Bästa LSS-kommun” går till
en kommun som är värd att uppmärksamma
för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Tävlingen utlystes av ABH Utbildning
och Rådgivning, Hejaolika.se och Föräldra
kraft 
under 2015 och utdelades för första
gången 18 augusti 2016.
Det är Sveriges 290 kommuner som har
huvudansvaret för att LSS-insatserna fungerar
bra i vardagen för de mer än 65 000 användare
som har rätt till en eller flera av insatserna.
– Kommunerna är en mycket viktig aktör
när det gäller LSS, men det är alltför sällan
media beskriver hur en riktigt bra kommun
arbetar med att uppfylla LSS intentioner för
sina medborgare, säger Anna Barsk Holmbom
som en förklaring till varför hon tagit initiativ till
det nya priset.
I Unik nummer 5 kommer vi berätta mera
om Botkyrkas framgångsrika arbete inom LSSområdet.

Lägg upp din film på stordochstolt.se

Efterlysning

av frågor och erfarenheter till
medicinskt vårdprogram för
personer med Smith Lemli
Opitz syndrom (SLO)

Gör som Mats ”Ica-Jerry” Melin, gör en film!
I projektet Störd och Stolt har vi gjort många
olika saker – gala, skidläger, rapport om ar
betsmarknaden och ett påverkansläger un
der Almedalsveckan. Vi har också samlat in
korta presentationsfilmer från personer med
utvecklingsstörning i hela Sverige. Berättelser
om intressen och om livet. Du kan lägga upp
den egen film och berätta vad du gillar att göra

– om ditt intresse eller vad du gör på dagarna.
Korta filmer 1–3 minuter och det går jättebra
att filma med kameran i mobilen. Gå in på
http://www.stordochstolt.se/filmer och läs
mer om hur du i enkla steg kan lägga upp din
film, och gör din egen. Det finns också en länk
från huvudsidan www.stordochstolt.se där
Mats Melins film finns.

Under hösten kommer det att tas fram ett
medicinskt vårdprogram för personer med
det sällsynta syndromet Smith Lemli Opitz
syndrom (SLO). Stiftelsen JMRför personer
med SLO (hemsida http://stiftelse.jmr.se/
) efterlyser därför frågor, önskemål samt
erfarenheter: Vad vill du som förälder, anhörig
eller personal veta som rör medicinska frågor
för personer med SLO? Vilka erfarenheter har
du gjort som du vill förmedla till program
arbetet? Hör av dig till stiftelsen JMR
senast den 15 oktober via mail till
e-postadress info@jmr.se eller sms
till 070-6038053. Vi kommer att vidare
befordra en sammanställning av frågor och
information till dem som arbetar med att ta
fram vårdprogrammet, efter att vi rensat bort
eventuell känslig information.
KARIN MOSSLER, ORDFÖRANDE I STIFTELSEN JMR

FUB I VÄRLD EN

Steg för Steg på höstbesök hos Klippan

Klippans svensktalande systerorganisation Steg för steg i Finland blev
väldigt glada för sina välkomstpresenter: FUB-”bags”.
I år fyller Klippans svensktalande systerorganisation Steg för steg i
Finland 20 år! Det firas på många sätt, bland annat med en studieresa
till Stockholm för att träffa representanter från Riks-Klippans styrelse
och förbundskansliet. Efter en lugn resa över Östersjön anlände ett
nyfiket gäng till FUB:s kansli i Solna den 3 september och hälsades
välkommen av Klippan ordförande Anna Hildingsson. Som välkomst
present fick alla fina FUB ”bags”.
Huvudfokus för samtalet var FN konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som Finland ratificerade i maj.

ANNO N S

Sverige ratificerade konventionen 2008 och Steg för Steg vill ha
så mycket tips och råd som möjligt om hur man kan arbeta med
konventionen. Klippan kunde berätta om två bra skrifter som HSO
har tagit fram på lättläst svenska: Så här kan ni använda FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
och Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Klippan-rådgivare, Conny Bergqvist och verksamhetsutvecklare,
Kia Mundebo gav även en kort presentation om hur man planerar
att arbeta med Klippan-sektioner framöver för att stärka medlem
marnas röst och attrahera nya medlemmar.
Steg för Steg var också intresserade av att höra om det fanns
några intressanta kampanjer inom Klippan/FUB och då berättade
Klippan om Störd & Stolt kampanjen och den uppmärksammade
rapporten, ”Hur störd får man vara i ert varumärke?”, som under
söker attityder hos ett stort antal arbetsgivare och ger konkret råd
om hur man kan skapa en bra arbetsplats för personer med utveck
lingsstörning
Naturligtvis var Klippan nyfiken på att höra om Steg för
Stegs”arbete i Finland – men de frågorna fick vänta då gästerna
skulle hinna med färjan hem. Så alla var överens om att ett
Klippan-besök hos Steg för steg framöver vore mycket värdefullt!
TEXT: JUDITH TIMONEY
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S T I F T ELSEN ALA

Stort intresse på årets Intradagar
för FUB/ALA:s Arvsfondsprojekt

Kerstin Gatu, projektledare för Anpassad IT
– vägen till digital delaktighet, en distans
utbildning på Mora Folkhögskolan.

I

ntradagarna är sedan länge känt för
att vara årets två viktigaste utbild
ningsdagar för alla som är engage
rad i stödet till personer med utveck
lingsstörning och föreläsarna är valda
med stor omsorg.
Därför var det särskilt glädjande att
projektledarna för två FUB/ALA Arvs
fondsprojekt var inbjudna till årets
Intradagar för att dela med sig av kun
skap som har utvecklats under sina pro
jekt och som har stor relevans för per
soner med utvecklingsstörning och de
personer som har till uppgift att ge stöd
och service.

Framgångsrik utbildningsmodell
På Intradagarnas första dag berättade
Kerstin Gatu, projektledare för Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, om
projektets tvååriga distansutbildning
på Mora Folkhögskolan för personer
med måttlig utvecklingsstörning. Med
datorn som verktyg arbetar kursdel
tagare med teman hälsa, kultur, natur
och samhälle. De tolv deltagarna är på
skolan en vecka per månad och mellan
kurstillfällen kommunicerar deltagare
och pedagoger via anpassad IT. Nu när
kursen går mot sitt slut kan man kon
statera att den har
1. inneburit en enorm personlig ut
veckling för var och en av delta
garna och
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2. inneburit en betydande
kompetensutveckling för del
tagarnas stödpersoner som
arbetar på hemmaplan inom
olika LSS verksamheter och
3. inneburit att en framgångs
rik utbildningsmodell nu
finns för en grupp som hit
tills har inte haft någon
utbildningsmöjligheter alls
efter avslutad gymnasie
särskolan.

tighetsmodellen, utvecklat studiemate
rial och träffat ett stort antal personer
som har LSS insatser, politiker på riksoch lokalnivå, omsorgschefer, enhets
chefer med flera. Slutsatsen är att – som
i så många sammanhang – kunskap är
makt. Utan kunskap om sina rättig
heter kan inte en människa vara del
aktig i beslut som påverka ens vardag,
trots att det kan vara beslut som är av
görande för att kunna leva som andra.

Sara Hansson arbetar på en
gruppbostad i Rättvik och före
läste tillsammans med Kerstin.
Hon vittnade om hur kursen har
förändrat personalens arbetssätt
på gruppbostaden och även har
inspirerat de andra som bor på grupp
bostaden, när de sett hur kompisarna
som går på utbildningen kommer hem
från varje träff på skolan med något
nytt och spännande som de har lärt
sig. Det kan handla om att skicka och
ta emot e-mejl med programmet Easy
Mail, eller att gå på stan och se vad man
kan shoppa med hjälp av programmet
Min Plånbok eller att göra en kortfilm
med hjälp av programmet MovieMaker.

Detta var utgångspunkt när Hans och
Malin skulle ta fram häftet Det är Ditt
Liv.
Redan under projekttiden fick häf
tet stor spridning på verksamheter runt
om i Sverige och i våra grannländer.
Och de 500 exemplar som projekt
ledarna hade med sig till Intradagarna
tog slut i ett nafs.
Äntligen finns lättillgänglig infor
mation i behändigt format som berät
tar vilka rättigheter alla människor har
och sätter dessa rättigheter i ett sam
manhang som är relevant för personer
som har LSS insatser.
Utöver Det är Ditt Liv har projektet
tagit fram ett studiecirkelmaterial med
samma tema i samarbete med Studie
förbundet Vuxenskolan som möjliggör
kunskapsinsatser för FUB:s målgrupp
överallt i Sverige. Och trots att projek
tet avslutades i juni efterfrågas Hans
och Malins föreläsningar av ett flertal
kommuner som har kommit igång med
sitt delaktighetsarbete. Fortfarande
saknas ett verktyg för ett systematiskt
arbete med delaktighet på kommun
nivå, men Hans och Malin avslöjade att
planer är redan är full gång kring hur
man kan råda bota på detta!
Projektets studiematerial finns att
ladda ner på fub.se. Den kan även
beställas i tryckt format genom att
kontakta Judith Timoney på judith.
timoney@fub.se Vill du ha information
om studiecirklarna, kontakta gärna din
lokala SV-avdelning.

Men än är det inte dags att ropa hej!
Både Kerstin Gatu och Sara Hansson be
tonade att det krävs förbättrad insikt
på flera plan om digital delaktighet ska
bli verklighet för personer med måttlig
utvecklingsstörning. Utbildningar för
denna målgrupp måste få tillräckligt
med resurser för att kunna ge nödvän
digt stöd på skolan. Kompetens inom
anpassad IT måste finnas på lednings
nivå i kommunerna, på kommunens
IT-avdelning, hos personalen på LSS
verksamheter och arbetet med digital
delaktighet måste bli en given del av
verksamhetsplaneringen.
Nyfiken på utbildningen? Gå gärna
in på www.sikta.nu!

Kunskap är makt
På dag två av Intradagarna föreläste
Malin Holmén och Hans Nilsson om
sitt projekts arbete med delaktighet –
på riktigt – för personer som har LSS in
satser. Under tre år har Med Delaktighet i
Sikte utbildat brukarvägledare i Delak

Det är Ditt Liv

Judith Timoney
Internationella frågor
Stiftelsen ALA-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23
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11.55 Det praktiska inför lunchen
Moderator Ida Kåhlin.
16.00 Slut!
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