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Under två år fick de lära sig mycket om 

olika anpassade datorprogram och om appar i mobilen.

De fick också träna på att använda datorn och mobilen

som ett stöd i vardagen.

 – Det bästa är att vi som gick kursen fortsätter

träffas på nätet, säger Tina Westerlund.

Hon använder ofta Skype, ett program 

där man både kan titta på varandra 

och prata med varandra.

 – Det känns nästan som att träffas på riktigt, 

tycker Tina. 

Anna och Tina bor i en gruppbostad i Rättvik. 

Tina jobbar via sin dagliga verksamhet 

på Hemköp, och Anna går på en skapande

daglig verksamhet i Rättvik. 

Använder Easymail och Youtube
 – Jag älskar musik och lyssnar jämt på något. 

På datorn använder jag Youtube mycket.

Jag söker på musik jag gillar. 

Både Tina och Anna använder också 

ett enkelt mejlprogram. 

Det heter Easymail, och det kan man använda

även om man inte kan skriva. 

 – Easymail är jättebra. Jag kan mejla 

och skicka bilder. Och jag får många bilder

från olika kompisar, som jag kan titta på, säger Tina. 

Anna berättar i sin tur om ett program i datorn 

som heter Min kassa/Min plånbok. 

 – Det hjälper mig att ha koll på mina pengar. 

Just nu sparar jag till ett cykellås, berättar Anna.

Stödpersoner måste ha IT-kunskap 
När Unik träffar Tina och Anna i deras

gruppbostad är Sara Hansson med, som är stödperson med.

Hon var med Tina och Anna under utbildningen

i IT-kunskap på Mora folkhögskola. 

Sara kan det mesta om program som är anpassade

för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Hon är till stor hjälp för Tina och Anna. 

 – Nu använder vi våra datorer jättemycket.

Vi vill lära oss mera hela tiden, säger  

Tina Westerlund. 

Hon och Anna Isaksson har gått kursen

Anpassad IT – Vägen till digital delaktighet

på Mora folkhögskola.

Tina Westerlund och Anna Isaksson tycker de fått en bättre fritid tack vare sina 
IT-kunskaper. –Jag skypar ofta och umgås med kompisar på nätet, säger Tina.

IT är roligt och praktiskt
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På Torggatans gruppbostad, som Tina och Anna bor på,

har all personal fått lära sig de olika programmen.

 – Det är viktigt att vi som är stödpersoner, 

kan olika anpassade datorprogram. Vi måste ha bra

IT-kunskaper. De här programmen är otroligt viktiga

för att även personer med till exempel utvecklingsstörning

ska kunna vara delaktiga i samhället. 

Vill lära oss mera
 – Dessutom får man en bättre fritid tack vare bra 

program, som Youtube, Facebook och Skype. 

Men det gäller att använda sociala medier 

på rätt sätt. Där har vi som stödpersoner

ett stort ansvar. 

Tina och Anna är väldigt glada att de fått lära sig så mycket om 

olika program och appar. 

 – Vi fick en dator på kursen. Jag använder den varje dag.

Vi vill lära oss mer hela tiden, säger Tina.

Och snart är det en återträff i Mora. 

 – Det ska bli jättekul att få träffa kompisarna 

från kursen igen, säger Tina och går in till sin lägenhet. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Tips på bra program och social medier: 

Starta (ett anpassat skrivbord)

Easymail 

Fotostudion 

Talbok från legimus.se  

Min kassa/Min plånbok 

Skype 

Facebook 

Youtube

Mobilen är viktig. –Jag använder också mobilen för att smsa och 
för att komma ihåg saker, säger Tina. 

Anna Isaksson älskar musik. Hon lyssnar ofta på musik med hjälp 
av mobilen och program som Youtube.

IT är roligt och praktiskt
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”Att vara scout är det bästa som finns”
 – Vi har alltid jätteroligt. 

Vi är ute i naturen, leker lekar

och lär oss olika saker, 

säger Peter Sjökvist, 

som varit scout i 15 år.

Peter Sjökvist har varit scout i många år. 

Han är med i Hammarby sjöscouter,

en avdelning som heter Jims gäng.

På torsdagar träffas de på 

Sickla fritidsgård. 

 – Ikväll ska vi ha lekar. Alla är trevliga här. 

Scouterna tycker jag är en bra fritidsaktivitet, 

säger Peter. 

Det tycker ledare Elisabeth Sandlund också. 

Hon har varit scoutledare i 25 år. 

 – Att få ha en bra fritid som känns meningsfull, 

tycker jag är en mänsklig rättighet, säger hon. 

När Unik hälsar på scouterna i Sickla 

är det lite färre deltagare än vanligt.

När alla är samlade är de 20 personer. 

Flera har varit med sedan starten

för 15 år sedan. 

Ett nytt tema varje träff
Vid varje träff har scouterna ett nytt tema. 

Den här kvällen ska det handla om frukt. 

Så när Elisabeth berättar att leken de ska leka

heter ”fruktsallad”, blir det glada miner. 

När leken är klar pratar Elisabeth en stund

om de olika frukterna hon tagit med sig. 

De pratar om varifrån frukten kommer, 

hur den odlas, om den är ekologisk och inte

har några gifter i sig. 

Åldern spelar ingen roll
Alla får delta på det sätt man vill. 

Vill man prata gör man det, 

vill man lyssna så gör man det. 

 – Det är bra att man får vara som man är här.

Alla är trevliga och snälla. Vi har roligt ihop, 

säger Peter. 

Peter Sjökvist är med i scouterna. Det har han varit länge.
–Scoterna är det roligaste som finns. Här är alla snälla mot varandra och vi lär oss mycket.
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”Att vara scout är det bästa som finns”
Elisabeth berättar att det inte heller är någon 

åldersgräns för att få vara med. 

 – Många aktiviteter som är för personer med 

utvecklingsstörning tar slut till exempel 

när man fyller 25.

I våra scouter får man vara med 

hur länge man vill. 

Där spelar åldern ingen roll. 

Kvällens höjdpunkt är fikat. 

Innan fikat har alla hjälpt till att skära frukterna

till en fruktsallad. 

Isa, som jobbar på Sickla fritidsgård hjälper till 

den här kvällen. Hon har kokat kaffe och te. 

Maria Walden och hennes dotter Ronja  

är scoutledare och hjälper Elisabeth under kvällen. 

 – När man varit scout flera år kan man ibland  

bli scoutledare. 

Då får man ta lite mer ansvar och hjälpa till. 

Det tycker många är roligt. 

Handlar om djur och natur
Scouternas verksamhet handlar mycket om naturen.

Att vi ska vara rädda om den, inte skräpa ner

och se till att både djur och människor har det bra. 

Den här kvällen pratar Elisabeth om 

Allmansrätten. Det är en regel som 

talar om vad vi får göra i naturen

och vad vi inte får göra. 

Man får till exempel inte bryta grenar 

och kvistar i ett naturreservat. 

 – Är man scout ska man alltid

vara vänlig och hjälpa varandra.

Det är viktigt. 

Och så får man nya kompisar. 

Det är jättekul, säger Peter Sjökvist 

och tar lite mer fruktsallad och glass. 

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Här kan du läsa mer om scouterna i Sverige:

www.scouterna.se

Stefan Wallén med ledsagare från gruppbostaden och Simon Mothander.

Ulrika Gäfvert och Elisabeth Sandlund, scoutledare hjälps åt att skära frukt till 
en fruktsallad. 
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Det här behöver du:

6 äpplen

2 msk socker

0,5 tsk kanel (valfritt)

2 msk smör till formen

100 gram kallt smör eller margarin

2 msk socker

1,5 dl vetemjöl

1,5 dl havregryn

1 krm salt

RECEPT

Baka en god   äppelkaka

Så gör du:

1. Sätt ugnen på 200 grader.

2. Ta fram en pajform. Smörj pajformen med smör.

3. Skala de 6 äpplena och ta bort kärnorna. 

4. Skiva äpplena och lägg i den smorda pajformen.

5. Strö 2 msk socker och 1 msk kanel över äpplena.

6. Skiva smöret i tunna skivor. 

7. Blanda sockret med havregryn, vetemjöl och salt. 

 Det ska bli en smulig deg.

8. Bred ut den smuliga degen över äpplena i formen.

9. Ställ in äppelpajen i mitten av i ugnen.

10. Grädda i cirka 20 min

 tills pajen fått en ljusbrun färg. 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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BOKTIPS:

Sticka Virka Brodera

Vad är grejen med handarbete?

För Laila är det kunskapen hon har haft sedan hon var barn i Kurdistan. 

Redan då var hon bäst på att sticka! 

För Maria är det kraften. 

Hon virkar saker med starka färger och tydliga budskap. 

Sedan hänger hon upp dem på stan. 

För Johan är det minnena från datorspelen han spelade på 1980-talet. 

Han broderar figurer från kända datorspel på dukar som  

han köper secondhand.

Varför handarbetar du?

En person sa: När jag stickar känner jag mig aldrig ensam. 

En annan sa: När jag virkar blir jag lugn och avslappnad. 

En tredje sa: När jag broderar målar jag med nål och tråd.

I boken kan du läsa om varför människor handarbetar och 

få tips om du också vill börja.

Författare: Karolin Olsson

Skogen berättar

Förr i tiden var skogarna en stor del av människors liv. 

Man möttes i skogen, berättade historier om den, 

fick mat och material från den. 

Stora och små skogar finns fortfarande nära oss. 

Den här boken är en promenad i naturen 

tillsammans med författaren Joar Tiberg.

Nästa gång du går i skogen, 

kanske du ser saker du inte tänkt på förr. 

Ett märke i en stam, ett lustigt format träd eller en mystisk grop. 

Skogen har mycket att berätta.

Författare: Joar Tiberg

www.ll-forlaget.se/hem
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Hej! Jag är en glad, trevlig och omtänksam 
tjej på 40 år som söker brevvänner, både tjejer och kil-
lar. Intressen: rita, promenera, fotografera, utflykter, gå 
på museum, Vernissage, festival och marknad, shop-
ping, musik, titta på deckare, uppleva nya platser.
Skriv till Jessica 240

Hej. Jag heter Micki och är en kille på 35 år. 
Jag gillar musik och gillar datorer och att se på film och 
gå på bio. Jag gillar också att träna. Jag letar efter en 
flickvän att vara med och umgås.
Skriv till Micki 241

Hej, jag är en man på 30 år som gillar att lyssna 
på musik, äta ute och promenera. Jag skulle vilja träffa 
en tjej som bor i närheten av Lund mellan 23-40 år.
Skriv till Andreas 242

Hej, jag är en kille på 45 år jag är singel och söker 
en tjej att brevväxla med. Jag är en glad och trevlig kille 
som gillar att dansa, gillar dansmusik. Jag söker en tjej 
mellan 30-45 år, skicka gärna foto, hoppas vi hörs.
Skriv till Jens 042

Hej! Jag heter Mattias och är 37 år. Jag simmar 
3 gånger i veckan. Jag gillar att umgås med kompisar. 
Jag jobbar på Södermalms dagliga verksamhet. Jag gillar 
att titta på svenska filmer och serier. Jag letar efter dig 
som är en positiv, pratglad tjej runt min ålder! Jag har en 
egen lägenhet på Söder, där jag har assistenter.
Skriv till Mattias 146

Hej! Jag är en tjej på 71 år. Jag söker en kille på 60-
65 år som har körkort. Helst ifrån Malmö. Mina intres-
sen: går ut och går och gillar att vara ute och köra bil. 
Går på puben, dricka vin och öl med mera. 
Skriv till Gullis 243

Hej! Jag heter Per och är 37 år. Jag söker efter 
en tjej i Karlstad med omnejd. Jag jobbar på en musik-
skapande daglig verksamhet. På min fritid så spelar jag 
mycket musik, går på konserter, fikar och kolla på film. 
Jag gillar också att resa både i Sverige och utomlands. 
Hör gärna av dig!
Skriv till Per 244

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 
FUBs KANSLI 
Box 1181 
171 23 Solna

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

Nya vänner
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Hej, jag heter Per och är 64 år. Jag söker en 
flickvän, 40-70 år i Eskilstuna eller i närheten. Mina 
intressen är att gå på loppis, dansa, bilar, djur, musik 
och natur.
Skriv till Per-Erik 051

Hej, Jag är en kille på 51 år och jag söker en 
dam mellan 50-60 år. Mina intressen är mysiga 
hemmakvällar och dans med mera. Det hade varit 
trevligt med ett foto på dig om du har.
Skriv till ”En kille med ruter” 022

Hej. Heter Lukas är 53 år. Bor i Ljusdal, är 
drogfri och lever sunt och är med i FU. Går på FUBs 
länsdans och går i kyrkan. Söker tjej att brevväxla med, 
ålder spelar ingen roll.
Skriv till Lukas 245

Hej! Jag heter Fredrick. Jag är en trevlig singel 
kille på 50 år som bor i en egen lägenhet norr om 
Stockholm. Mina intressen är bland annat musik, 
dans, resor, god mat och mysiga hemmakvällar. Jag 
önskar träffa en trevlig, glad och snygg kvinna i min 
längd 160-166 cm. Du ska helst vara 30-37 år och bo 
i Stockholmsområdet, Dalarna, Uppsala, Göteborg, 
Norrköping. Svara gärna med foto.
Skriv till Fredrick 246

Hej, Jag heter Klaus och är 49 år, bor på 
gruppboende i Botkyrka. Vill träffa en tjej i min ålder. 
Jag gillar gå på dans i Södertälje, är med i FUB, gillar 
promenader.
Skriv till Klaus 252

Hej. Jag heter Fredrik och jag är 43 år. Jag bor 
på en gruppbostad i Borås. Mina intressen är: film, 
musik och kläder. Jag söker en tjej 37-47 år gammal. 
Antingen för förhållande eller brevvän. Du bör bo i 
Väst-Sverige.
Skriv till Fredrik 251

Hej. Mitt namn är Dennis och jag är 34 år 
och bor i en servicelägenhet. Och jag söker efter flera 
vänner. Mina intressen är att umgås med vänner. 
Men mitt största intresse är sport. Med vänner kan 
man gå på bo och fika och gå ut äta på restaurang.
Skriv till Dennis 250

Hej. Jag heter Nedim men kallas för Nedde. 
Jag är 35 år och bor i en lägenhet i Valdemarsvik. Mina 
intressen är cykla, läsa böcker, se på film med mera. 
Jag jobbar i hobbyverksamheten på ett äldreboende. 
Du får gärna skicka med ett foto.
Skriv till Nedim 249

Hej! Jag heter Issama och är 28 år. Bor i 
Stockholm på en gruppbostad. Jag vill träffa en tjej i 
min ålder som har samma intressen som jag. Mina 
intressen är lyssna på musik, gå och fika, vara med 
kompisar, titta på fotboll.
Skriv till Issama 248

Hej. Jag heter Edvin och har precis fyllt 25 
år. Jag vill gärna få nya kompisar, kanske också en 
flickvän!😉 Jag är en rar man som gillar artister och
djur. Jag bor i Mölnbo utanför Stockholm, där har jag 
mycket filmer och djur som jag brukar mata.
Skriv till Edvin 247

Hej. Jag är en trevlig 28 årig kille från Hässle-
holm i Skåne. Jag söker en tjej i 20-30 års åldern. Jag 
har flera intressen spel, film, bio och resor i Sverige 
och utomlands. Jag arbetar på daglig verksamhet och 
bor i egen lägenhet med stöd av assistent. Hoppas du 
hör av dig.
Skriv till Anders 114

Hej, jag är en kille 40 år bor i egen Lägen-
het jobbar som vaktmästare på ett ställe som heter 
”Omlastarna”. Jag är där på onsdagar och torsdagar, 
är ledig på fredagar och går och simmar två gånger i 
veckan, måndag och fredag. Jag söker nya brevkom-
pisar från Västmanland, Dalarna, Örebro kommun 
och nere från Skåne. Jag söker också kompisar som 
jag kan smsa till eller dejta. Jag har Facebook tveka 
inte, skriv snart.
Skriv till Christian 055
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Tipsa Unik  
 –   vad ska vi skriva om?
FUBs KANSLI 
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181    171 23 Solna  
Besöksadress: Industrivägen 7  
e-post: fub@fub.se  
webbplats: www.fub.se
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Hej på er alla vänner ute i landet.  

Hoppas att ni har haft en bra sommar.

Strax innan sommaren var jag på en utbildning. 

Den var på Vara Folkhögskola.  

Kursens namn var: ”Det här är ditt liv”. 

Den handlade om vilka rättigheter vi har,  

men också om vilka skyldigheter  

och vilket ansvar vi har för varandra. 

 

Jag tyckte det var bra att få prata  

om sådana frågor. Man blir säkrare av det. 

Vara Folkhögskola och FUB Västra Götaland

har kursen. I höst kommer den att vara  

på Ljungskile folkhögskola. 

Gå den om ni kan!

Nu i höst känns det roligt att få fortsätta  

vara med och påverka inom FUB. 

Klippan och FUB har blivit  

som en andra familj för mig.  

 

Alla som kan borde ta chansen att  

vara med för att påverka sitt liv  

och andras. Man får väldigt många fina  

vänner på köpet.

 

I oktober har Riks-Klippan sin  

ordförandekonferens. 

Den kommer att vara på Globen i Stockholm.

Jag ser fram mot att träffa er där. 

Jag hoppas många kommer.

Då byter vi också namnet Klippan  

till Inre Ringen.

Vi har mycket viktiga saker att prata om.

Det blir säkert en bra dialog då. 

Hösten och vardagen tycker jag är skön. 

Jag trivs med mitt arbete 

på en dagcentral i Lidköping.

Där får jag jobba med många olika saker.  

Men det bästa med hösten är att jobbet 

med FUB och Riks-Klippan startar igen.  

Det är det roligaste jag vet.

Ha en bra höst!

Hälsningar 

Anna 
 

KLIPPAN HAR ORDET  –   ANNA HI ILDINGSSON

Ta chansen att 
påverka

Anna Hildingsson, ordförande

 0510-67482 hem, efter 17:00

 anna.hildingsson@fub.se
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FRÅGA
Jag bor i gruppbostad.
Jag mår inte bra av att höra människor skrika.
Min granne springer runt och skriker  
flera gånger i veckan.
Jag har haft henne som granne i tre år. 
Jag känner mig väldigt stressad 
av att höra hennes skrikande.
Jag vill att chefen för boendet 
slänger ut henne.
Chefen säger att hon inte kan göra det.
Måste jag lyssna på hennes skrik  
och spring hela livet?
 
SVAR
Din granne har ett hyreskontrakt  
för sin lägenhet.
Om hon har bott där i tre år 
har hon besittningsskydd.
Besittningsskydd betyder att chefen  
inte kan slänga ut henne hur som helst.

Att springa och skrika på dagtid  
gör inte att man kan slänga ut henne.
Fråga personalen om de kan prata med henne 
så att de vet varför hon skriker och springer.

Fråga personalen om de kan få henne 
att göra annat när hon börjar skrika och springa.
Det är bäst om hon får något annat att göra 
som hon tycker om  
innan hon börjar skrika och springa.

FRÅGESPALTEN

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

FRÅGA I en bostad med särskild service enligt LSS
ingår det omvårdnad och tillsyn.
Frågan är då om trimning av skägg
är omvårdnad i form av personlig hygien?

SVAR
Omvårdnad är allt som en person 
behöver hjälp med i sin dagliga livsföring.
Personlig hygien är ett exempel på omvårdnad.
Omvårdnad kan bestå av praktisk hjälp 
eller goda råd och vägledning.
 
Omvårdnad ska underlätta för den enskilde
att leva som andra 
men framförallt stärka personen 
så man kan klara saker själv.
 
Att ha ett välskött skägg kräver
en hel del daglig skötsel 
men det du mest verkar vilja ha hjälp med 
är att trimma skägget regelbundet.
Är det inte svårare att regelbundet 
trimma skägget än att raka sig. 
Tar det samma tid 
så finns det ingen anledning 
att inte hjälpa er med detta 
i den mån ni inte själva klarar av det.
 
Klarar ni av att trimma skägget själv
med stöd från personalen ska ni göra det.
Det finns inget krav på personal 
att utföra några serviceuppgifter.
Ni ska i största möjliga mån göra 
det ni själva klarar.
 
Det är många som har skägg idag 
och det verkar vara ett mode.
Ni har rätt att själva bestämma
om ni vill ha skägg eller inte. 
Precis som alla andra.
 
Har ni däremot skägg som kräver 
någon med kunskaper om hur 
man trimmar skägg för att det ska bli bra,
då får ni gå till en barberare 
precis som man får gå till frisören 
när man ska klippa sig.

Kan jag få hjälp att trimma mitt skägg   ?
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ÖVRIGT I  UNIK

Stor fest på FUBs dag på Skansen
Flera tusen kom till Skansen när FUB i Stockholms
anordnade dagen: ”Med alla sinnen”.
 – Vi har varit på Skansen i 16 år i rad.
Det är fantastiskt att Skansen hjälper
oss att ordna en sådan här festlig dag, 
säger Stefan Fagerström, från FUB i Stockholm.
Den här dagen går alla FUBs  medlemmar
och personer från dagliga verksamheter in gratis på Skansen.
Det fanns mycket att välja på för besökarna: 
musik, dans, cirkus, ansiktsmålning, besök hos djuren, 
och mat och fika. 

Daniel Larsson var först ut på banan. 
Det var festligt värre 
när Äventyrsgolfen i Kungälv invigdes.

Daniel Larsson, från FUB fick kliva fram 
för att slå första slaget på banan.

Tack vare ett samarbete med FUB
är nu banan också anpassad för 
personer med funktionsnedsättning.

SID 20

FUBs LSS-dag i Umeå
Det var många som kom för att prata om LSS-lagen
på FUBs LSS-dag  i Umeå den 2 september. 
Under dagen berättade många om indragna LSS-insatser.
Flera medlemmar i Klippanberättade om 
att det är vanligt att ledsagning och kontaktperson 
dras in när man flyttat till bostad enligt LSS.

SID 12

SID 22

Skansendagen som ordnas av FUB Stockholm blev lika lyckad som vanligt. 
3000 personer kom för att var med på festligheterna under dagen.
Foto: Kia Mundebo

Maria Öström och Maria Lundholm.Två av deltagarna på 
FUBs LSS-dag i Umeå i september. 
Foto: Victoria Sjöström

Daniel Larsson slår första slaget. 
Foto: Gert Holmér.
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Stor fest på FUBs dag på Skansen
Flera tusen kom till Skansen när FUB i Stockholms
anordnade dagen: ”Med alla sinnen”.
 – Vi har varit på Skansen i 16 år i rad.
Det är fantastiskt att Skansen hjälper
oss att ordna en sådan här festlig dag, 
säger Stefan Fagerström, från FUB i Stockholm.
Den här dagen går alla FUBs  medlemmar
och personer från dagliga verksamheter in gratis på Skansen.
Det fanns mycket att välja på för besökarna: 
musik, dans, cirkus, ansiktsmålning, besök hos djuren, 
och mat och fika. 

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 13
x. Sidan 20
2. Sidan 23
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaren till
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna

Senast den 18 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.

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

Rätt svar i Unik Nummer 3, 2017:  
2, sidan 32.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett 
1. Annbritt Ivefeldt, Angered
2 –  5 Lättlästa Böcker
2. Torbjörn Ohlsson, Bro
3. Henrik Petersson, Kalmar
4. Anne Liljedahl, Årjäng
5. Marcus Andersson, Tyresö

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

Många personer besökte FUBs seminarier  
i Almedalen. 
FUB var med på Almedalsveckan 2017.  
Det var många som kom för att lyssna
på de fyra seminarier om anhörigstöd, 
arbetsmarknad, digital delaktighet 
och funktionsrättskonventionen. 
Läs mer om Almedalen 2017 på 
www.fub.se/almedalen2017
där finns också länkar till filmer 
från alla alla seminarier.SID 25

Från vänster: Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige, Martin Vadelius, Arbets-
förmedlingen, Jens Ineland, Umeå universitet. FUBs förbundsordför-
ande Thomas Jansson inledde. Moderator Elisabeth Sandlund från 
FUBs förbundsstyrelse. Foto: Victoria Sjöström.
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Lek och lär med Scouterna 

LSS-dag i Umeå

Alla vinner på samverkan

Anpassad IT öppnar dörrar
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Sid 6: Hos Hammarby sjöscouters avdelning ”Jims gäng”, spelar 
åldern inte någon roll. Det viktiga är gemenskap, social träning och 
kunskapsbildning. Elisabeth Sandlund, styrelseledamot i FUB har 
varit scoutledare i 25 år. På övre bilden tillsammans med dottern 
Ulrika Gäfert, även hon scout sedan många år. Undre bilden: Simon 
Mothander och Amina Mokhtari.

mailto:julia.henriksson@fub.se
http://www.fub.se/1956-Klubben
mailto:pia.sandberg@fub.se


U N I K  ·  3

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

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

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

Jesper Tottie, projektledare, 
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40

Isabelle Walenius, 
projektmedarbetare
Isabelle@cometogethereveryone.org
070-160 83 79

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

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

FUBs forskningsstiftelse ALA

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

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

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

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

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

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

Tryck: Sörmlands Printing Solutions, 
Katrineholm.
FUBs medlemstidning vänder sig till 
personer med utvecklingsstörning, 
anhöriga, personal, beslutsfattare och 
alla andra intresserade. Tidningen 
är rikstäckande och har som mål 
att sprida kunskap om allt som rör 
personer med utvecklingsstörning. 
Tidningen utkommer med sex 
nummer per år. 

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

ISSN: 0345-3790

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

FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 12: Thomas Jansson, ordförande för FUB talade på LSS-
dagen i Umeå den 2 september. Under dagen framkom många 
berättelser om indragna LSS-insatser, bland annat berättade 
flera Klippanmedlemmar om att det är vanligt att ledsagning och 
kontaktperson dras in när man flyttat till bostad enligt LSS.

 Sid 20: Skansendagen som anordnas av FUB Stockholm 
blev lika lyckad som vanligt. I år sken solen över de flera tusen 
besökarna. Fika, dans till levande orkestrar, utställningar, 
lekar och rundvandring bland djuren, är populära inslag. 
Friskis&Svettis visade också upp sin motionsform Enkelgympan. 

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 5, 2017, bokning 13 oktober
utgivning 30 september

Vad är bäst med hösten?, frågade jag en kär vän, som jobbar på ett café, som 
drivs av en daglig verksamhet. ”Träffa kompisar, fika, träna och att bowlingen har 
börjat igen”, blev svaret. När jag tänker efter skulle jag nog säga ungefär samma 
sak. Tid för vänner, umgänge, träning och så kura i soffan med  böckerna. 

En bra fritid är viktig för alla, dock inte alla förunnat. I det här numret 
får ni möta scouterna i Sickla. Sidan 7, Lättläst sid 4. Alla där är glada för att de 
fått möjlighet till en meningsfull fritid, i gemenskap och med chansen till nya 
kunskaper. 

Flera utredningar visar att personer med funktionsnedsättning i betydligt 
högre utsträckning saknar meningsfulla fritidsaktiviteter. Elisabeth Sandlund, 
styrelseledamot i Riksförbundet FUB, och scoutledare för scouterna i Sickla, 
lyfter fram detta i reportaget. Hon pekar på hinder bland annat i form av 
begränsningar i färdtjänsten, ålder och resursbrist på gruppbostäder. Detta 
överensstämde också tydligt med de erfarenheter Klippans medlemmar vitt-
nade om under FUBs LSS-dag i Umeå. Sidan 12. Vid flytten till gruppbostad 
mister många sin kontaktperson och ledsagning, och personalen hinner inte 
följa med på individuella aktiviteter. 

På sidan 27, Lättläst sid 2 i Unik berättar Tina Westerlund och Anna Isaks-
son om hur deras fritid fått ett lyft sedan de lärt sig mera om anpassad IT. De 
skypar, lyssnar på musik på Youtube och mejlar med hjälp av Easymail. Vägen 
dit heter utbildning. FUBs projekt ”Anpassad IT – vägen till delaktighet”, har 
på alla sätt visat vikten av digital delaktighet för personer med utvecklings-
störning. Läs mer i Unik nr 6 2016.

Och som av en händelse plingade det precis till i min mobil. Min vän 
som har Dows syndrom skriver på Messenger: ”Hej Agneta. Jag saknar dig 
mycket till. Agneta Kram”. Så nu blir det att ta en fika igen på bästa caféet, 
med bästa vännen.

Varma hösthälsningar!

En bra fritid för alla?

mailto:camilla.backstrom@ala.fub.se
mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se


4  ·  U N I K

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

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

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

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

LEDARE

ANNONS

 Höjningen av bostadstillägget till maximalt 5 560 kronor 
i månaden för den som har aktivitetsersättning eller 
sjukersättning innebär en lättnad särskilt för dem som 

bor i egna lägenheter eller gruppbostäder i storstäderna där 
hyresnivån ofta överstigit den tidigare maxgränsen.

Det är bra att vår målgrupp jämställs med ålderspensio
närerna på denna punkt. 

Också den höjda garantiersättningen och skattereduktio
nen är positiv för våra medlemmar. Den sammanlagda maxi
mala effekten på 430 kronor i månaden kan verka marginell 
men för den som lever på marginalen gör det stor skillnad 
med några hundralappar extra, betonar han.

Det är också bra att regeringen vill lagstifta om habilite
ringsersättning för personer som har sin sysselsättning i daglig 
verksamhet och avsätter 350 miljoner kronor för ändamålet. 
Att kommunerna själva har fått bestämma om ersättning ska 
utgå, och i så fall på vilken nivå, har lett till stora orättvisor 
som det är hög tid att åtgärda.

Om förslaget går igenom i Riksdagen börjar lagen gälla 
från 1 januari 2018. FUB får då en viktig uppgift att att bevaka 
att alla kommuner verkligen följer lagen. 

FUB har i flera rapporter lyft fram den ekonomiska 
situationen för människor med utvecklingsstörning. I den 
senaste, ”Fångad i fattigdom?” (2016), konstateras: ”Alla männ

Regeringens budgetförslag 
positivt för våra medlemmar

– Äntligen har våra krav på en förbättring av villkoren för våra medlemmar hörsammats.  
Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att garantera dem en trygg ekonomi under 

hela livet, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB, i en kommentar till 
regeringens budgetförslag som nyligen lämnades till riksdagen.

iskor kan någon gång i livet hamna i en ekonomisk kris och bli 
beroende av stöd från samhället. För FUB:s medlemmar hand
lar det emellertid inte om någon kortvarig period utan livet 
ut. Det som skiljer ut personer med utvecklingsstörning från 
övriga befolkningen är att de både har begränsade möjligheter 
att höja sina inkomster och att sänka sina utgifter.”

Regeringens budgetförslag är en uppmuntrande början. Vi 
fortsätter vårt påverkansarbete för att säkerställa en fortsatt 
satsning av regeringen.

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se
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och lagstadgat. Men alla vi som lever 
med barn eller anhöriga med olika 
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stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  
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vill vi förmedla till dig. 

Vi vet precis vad du upplever varje dag 
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som hjälper och stöttar dig genom var-
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och meningsfullt liv. 
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dig som DFA-kund? 

Här finns något för alla och vi 
fyller dagarna med roliga och 
meningsfulla aktiviteter. 
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skratten många. Vi trivs och har ro-
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med och bestämmer villkoren. 

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

Titta in 
hos oss!
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Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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– Höjda bostads tillägg, höjd garantiersättning och skatte-

reduktion, samt lagstiftning om habiliteringsersättningen 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapporten_fangad_i_fattigdom_uppdaterad_mars_2016_0.pdf


tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter som är helt kostnadsfritt för 
dig som DFA-kund? 
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Alltid redo med Jims gäng
STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!
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Alltid redo med Jims gäng

– Det är en mänsklig rättighet att få ha en 
meningsfull fritid. Det anser Elisabeth Sandlund, 

scoutledare och styrelseledamot  
i Riksförbundet FUB.
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 Det börjar skymma och regnet 
hänger i luften den här ljumma 
kvällen i slutet av september. 

En efter en kommer deltagarna, glatt 
förväntansfulla, till ännu en scout
träff med ”Jims gäng” på fritidsgården 
i Sickla. Denna kväll räknar Elisabeth 
Sandlund, scoutledare för gruppen 
sedan snart 15 år tillbaka och styrelse
ledamot i Riksförbundet FUB, till ett 
tiotal deltagare. 

15 år med Jims gäng
Vanligtvis är det ett 20tal deltagare i 
”Jims gäng”. Idag är några sjuka och 
några har förhinder just denna kväll. 
Scoutpatrullen ”Jims gäng” hör till 
Svenska Scoutförbundet och är for
mellt en avdelning under Hammarby 
sjöscoutkår. 

En handfull personer har varit med 
i ”Jims gäng” sedan starten. Idag har 
flera i gruppen passerat 40 år. Men här 

spelar åldern inte någon roll, utan det 
viktiga är gemenskap, social träning 
och kunskapsbildning. 

Samlingen vid natursköna Sickla sjö 
avbryts abrupt av ett rejält regn, men 
alla har laddat för kvällen så det är 
inget problem.

Simon Mothander är här får första 
gången. Han vill testa en ny fritids
aktivitet:

– Jag har alltid gillat scouterna. 

Stefan Wallén med ledsagare från gruppboendet, Simon Mothander och Amina  Mokhtari lyssnar på instruktionerna till dagens lek: ”fruktsallad”.
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 Kanske är det här något för mig, säger 
han lite förväntansfullt. 

Lek, skratt och lärande
Elisabeth Sandlund har hjälp av ytterli
gare en scoutledare, Maria Walden, och 
hennes dotter Ronja, som tidigare var 
scout i gruppen men som nu avancerat 
till ledarassistent. Dessutom deltar Isa, 
anställd på fritidsgården i Sickla, som 
vänder sig till barn och unga med funk

tionsnedsättning. Fritid och Omsorg i 
Stockholm AB som driver fritidsgården 
på uppdrag av Nacka kommun upplåter 
både lokalen och en personal till scou
ternas kvällsverksamhet.

– Det är fantastiskt att vi får vara 
här, att de både upplåter lokalen och 
bistår med personal till vår verksam
het, säger Elisabeth Sandlund.

Och lokalen lämpar sig på alla sätt 
för scoutverksamhet; flera olika rum, 
rejäla bord och ett kök som står fritt att 
använda. 

Nu har gruppen samlat ihop sig. Alla 
sitter på varsin stol i en ring. Kvällens 
aktiviteter tar vid. Elisabeth berättar 
att temat idag är frukt, och första leken 
följaktligen ”fruktsallad”, en sällskaps
lek som går ut på att scouterna ska byta 
plats med varandra. 

Elisabeth står i mitten av gruppen 
och instruerar vant. Var och en utses 
till en frukt, som man ska vara. Efter 
det tar leken vid. Äpplen byter plats 
med äpplen, bananer med bananer 
och päron med päron. I leken ingår 
också att den som står i mitten får ropa 
fruktsallad. Då byter alla plats och 
nu påminner det mer om ”hela havet 
stormar”. 

Det blir mycket skratt och spring, 
man krockar lite och buffar på varan

dra. Allt på ett hjärtligt sätt. Efter ett 
rejält antal vändor är alla lite trötta 
och Elisabeth startar scoutkvällens 
nästa aktivitet, en mer pedagogisk och 
lärande del. 

Hon plockar fram olika frukter 
som namnges samtidigt, som alla får 
fundera på var de respektive frukterna 
kommer ifrån, hur de är odlade och 
vilken favoritfrukt man har. 

Många av scouterna deltar aktivt, 
berättar om vad de vet om frukterna, 
medan andra lyssnar och lär, eller bara 
är i gemenskapen. Alla väljer sitt eget 
sätt att förhålla sig på. Här finns inga 
måsten eller något värderande, bara lek 
och gemenskap. 

Är inte åldersbunden
– Det är oerhört viktigt med en me
ningsfull fritidsverksamhet som inte 
tar slut vid en viss ålder, som många 
aktiviteter gör, och som inte utsorterar 
någon för att man inte platsar. Hos oss 
är alla välkomna, oavsett hur gammal 
man är och man får fortsätta så länge 
man själv vill. En gång scout alltid 
scout, är en bra devis, konstaterar Elisa
beth Sandlund.

I scoutverksamheten ingår också 
en tydlig pedagogisk tanke, med ett 
learning by doingperspektiv. Därför är 

Maria Walden, scoutledare, Ulrika Gäfvert scout och dotter till Elisabeth. Elisabeth Sandlund, 
scoutledare samtalar med gruppen om de olika frukterna. Varje scoutträff har förutom lek och 
samvaro, några pedagogiska och lärande pass. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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varje scoutträff också väl strukturerad 
och innefattar flera lärande inslag. 

Så denna kväll, med temat frukt, 
hjälper alla till att göra en stor härlig 
fruktsallad av den frukt Elisabeth haft 
med sig. 

– Den sociala delen är självfallet a 
och o. Lika viktig som leken och ”scou
tingpassen” är fikat och samvaron. Där 
har vi alltid stor hjälp av personal från 
fritidsgården, som fixar kaffe, te och 
plockar fram i köket. 

Toleransen är hög
– Under fikat blir det ofta lite mer per
sonligt, och vi är måna om att alla har 
en god ton till varandra. Här blir ingen 
retad eller mobbad, toleransen för olik
het är hög. 

Efter fikat blir det oftast ett scou
tingpass. Denna kväll var det Allemans
rätten som stod på programmet.

– Frågorna måste utformas så att det 
går att svara enkelt på dem, gärna med 
ett ja eller nej. Är det ok att bryta grenar 
om man inte tar mer än fem från varje 
träd? Andra kvällar kan det handla om 

att träna knopar, spela kartteckenspel 
eller prata om scoutlagen.

Kvällen avslutades sedan med en 
snabb lek: ”Ett skepp kommer lastat 
med frukter”. 

 – Det var bra minnesträning för oss 
alla, säger Elisabeth och skrattar och 
berättar att höstens övriga kvällar ska 
ha teman som: sjukvård, lektestarkväll, 
djur på vintern och ”lär oss mer om ett 
land”. 

– Vi gör alltid ett studiebesök 
någonstans. Det kan vara på bibliotek, 
museum eller någon utställning. I höst 
hoppas jag på att vi får komma till en 
brandstation, det är uppskattat. Det 
finns fortfarande fördomar mot per
soner med funktionsnedsättning och 
speciellt personer med utvecklingsstör
ning. Så studiebesök är också ett sätt 
att bryta fördomar, säger Elisabeth. 

Vad är din drivkraft och som gör 
att du engagerar dig som scoutledare 
år efter år?

– Jag har alltid varit engagerad i 
scouterna och varit ledare i 25 år. Det 
känns helt enkelt bra att kunna göra 

Maria Walden visar nektariner för Ronja Walden och Micke.

Alla hjälps åt att göra fruktsallad till fikat. 
Ronja Walden skär äpplen till salladen.
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www.7hassistans.se

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

”Regering och 
kommun måste börja fatta att 

människor inte vill bli instängda i 
sina lägenheter eller bli liggande 
på någon vårdinstans och känna 
sig fängslade dag in och dag ut. 

Ge människor ett normalt liv och se 
potentialen i alla människor.

Assistans måste överleva och 
inte tänkas i kostnader 

eller pengar”

Henrik Larsson

MIN HISTORIA
– I varje andetag finns en historia
Jag föddes 1972 och var sex år när min sjukdom konstatera-
des, Duchennes muskeldystrofi. Jag lärde mig tidigt att inte 
ge upp och ”att misslyckas är en del i att lyckas”. I låg- mel-
lan- och högstadiet gick jag i vanlig klass tillsammans med 
mina kompisar, men fick kämpa på. T ex var jag tio år när jag 
fick min första rullstol. På gymnasiet gick jag i en klass med 
andra fysiskt handikappade ungdomar och vid 19 års ålder 
får jag en ventilator för att helt enkelt orka leva.

Efter skolan blir det eget boende i kommunens regi, en 
bergodalbana inte helt utan problem. Men i september 
1996 går jag samt min personal över till 7H Assistans och 
först nu börjar det ena efter det andra lösa sig. 1999 föds 
jag på nytt! Jag provar ut en remmermask. Kan inte fatta 
att det är sant. Jag blommar upp och börjar nästan leva 
som vilken 27-åring som helst...

Vad är skillnaden för dig att få assistans mot att inte få?
– Från ett nervvrak, fängslad i min egen lägenhet och som 
inte kom ut mer än en gång i veckan, till en frihet i samhället 
som en normal svensk medborgare. Nu orkar jag engagera 
mig i föreningsliv, familj, utbildningar och fritidsaktiviteter, 
berättar Henrik Larsson.

Skulle ditt liv se annorlunda ut om du inte hade 
personlig assistans och just 7H Assistans?
– Det finns inga andra alternativ för mig än personlig assis-
tans, säger Henrik. 7H gör detta jobb bra. Dessutom har 
7H Assistans inget externt vinstintresse, utan pengarna går 
direkt tillbaka till verksamheten och oss brukare.

Läs gärna hela min historia på www.7hassistans.se

ANNONS

något som bidrar till att i alla fall några 
kan få en bra och meningsfull fritid. Det 
började egentligen med att jag insåg 
att det skulle bli omöjligt att få det att 
fungera i en scoutgrupp med självgående 
tonåringar för min egen dotter Ulrika. 
Hon hade varit scout sedan hon var åtta 
år, integrerad i vanliga scoutavdelningar 
med först mig och sedan en ledsagare 
som stöd. Jag ville ge henne en fortsatt 
bra fritid. Hon är självfallet en viktig driv
kraft även idag.

Elisabeth Sandlund har under åren 
reagerat kraftigt på att många personer 
med utvecklingsstörning inte får chansen 
till en meningsfull och aktiv fritid. 

 – Bor man, som många gör, i en grupp
bostad så handlar det ofta om att det inte 
finns resurser i form av personal för att få 
utöva individuella aktiviteter. 

Det kan exempelvis, som för min dot
ter, handla om en gång i veckan, och då 
inte på helgen. Färdtjänsten är ett annat 
hinder. Plötsligt är färdtjänstresorna slut 
för kvartalet. Det har hänt både min dot
ter och några av scouterna här. Just nu är 
det en av flickorna som inte kan komma 
nästa gång just på grund av det. Det är 
oanständigt.

– Det är helt enkelt en mänsklig rättig
het att få ha en meningsfull fritid, därför 
håller jag på. Alla kan inte göra allt, men 
alla kan göra något. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Workshops vid LSS-dagen i Umeå 2/9

 De erfarenheter som förmedla
des vid workshopsen under LSS
dagen i Umeå, överensstämde 

på många sätt med de som vi fick höra 
vid vårens LSSdagar i Stockholm och 
Skövde. Slående var Klippanmedlem
marnas berättelser om indragen ledsag
ning och kontaktperson, när de hade 
flyttat till bostad enligt LSS. En kvinna 
som blev av med både kontaktperson 
och ledsagning något år efter flytt till 
gruppbostad, fick som motivering till 
avslaget att behovet tillgodosågs genom 
personal på gruppbostaden och den 
dagliga verksamheten. ”Det stämmer inte! 
Ingen i personalen vill gå och simma med 
mig. De säger att de kan lämna mig och 
hämta mig – men ingen vill simma MED mig. 
Och då är det inge roligt!”, säger kvinnan.

En annan kvinna blev av med sin 
kontaktperson när hon hade flyttat till 
servicebostad. Hon säger så här: ”Perso-
nalen har inte tid. Det känns väldigt otryggt 
att gå på bio eller dans själv. Jag gör mycket 
mindre nu.”

En mamma berättar att LSShand
läggaren ifrågasatte om en person 
med Downs syndrom verkligen kunde 
ha en längtan att åka utomlands. Vi 
kan konstatera att många som möter 
vår målgrupp saknar kompetens, inte 

minst vad gäller bemötande. Detta sät
ter djupa spår hos dem som drabbas.

LSS åsidosätts
Ett 15tal anhöriga/gode män från 
olika Norrlandskommuner deltog i en 
workshop om daglig verksamhet. Ett 
par kommuner håller på att centrali
sera den dagliga verksamheten. I en 
större kommun var planen att samtliga 
dagliga verksamheter skulle inrym
mas i ett hus. Efter kritik från bland 
annat lokala FUB blir det två hus. I ett 
av husen planeras både äldreomsorg, 
barnomsorg och daglig verksamhet = 
en omsorgscontainer. I en annan kom
mun fanns tidigare 18 mindre dagliga 
verksamheter. Nu vill kommunen 
flytta ihop alla grupper i två hus. Kom
munens motivering är att ”kvaliteten i 
verksamheterna ska säkerställas”. Per
sonalens arbetsuppgifter under dagen 
ska schemaläggas i detalj  tanken är 
också att personalen ska flyttas runt 
och jobba med många olika arbetsta
gare under dagen. Härigenom åsido
sätts LSS honnörsord kontinuitet samt 
”den lilla gruppens princip”, som tar 
hänsyn till att flertalet personer med 
utvecklingsstörning har svårt att rela
tera till många olika människor.

Apropå innehållet i daglig verksam
het, sa en socialchef till den anhöriga: 
”Du kan inte räkna med att det ska vara 
lika stimulerande i daglig verksamhet som 
i skolan.”

Kameraövervakning i grupp-
bostad
Det framkom även att en stor Norr
landskommun har långt gångna planer 
på att skapa ett så kallat rörligt team, 
som ska åka runt på gruppbostäder 
och servicebostäder nattetid. På så sätt 
tänker man sig kunna spara in på natt
personal på boendena. Samma kom
mun ska även testa kameraövervakning 
i gruppbostäder under natten. Detta 
är exempel på allvarlig kunskapsbrist 
och/eller att kommunens ekonomer 
fått styra; omvårdnad och tillgång till 
fast personal ska finnas dygnet runt för 
personer som bor i bostad, enligt LSS. 
Kommunen har ett solklart SoLtänk; 
nattpatruller är vanligt förekommande 
inom äldreomsorgen och kameraö
vervakning kan vara ett alternativ för 
äldre som bor ensamma. Men dessa 
äldre personer har själva förmågan 
att ta ställning till om de tycker att 
övervakningen är integritetskränkande 
eller trygghetsskapande. 

Bristande anhörigstöd 
I en workshop diskuterades anhörig
stöd. Där framfördes att äktenskap där 
paret har barn med funktionsnedsätt
ning riskerar att gå i kras. En förälder 
hade varit på familjevecka för barn 
med ovanliga diagnoser på Ågrenska 
stiftelsen i Göteborg. Av 14–15 medver
kande familjer höll bara två–tre föräld
rar fortfarande ihop. 

En tonåring hade tidigare assistans
ersättning, men för några år sedan 
drogs alla timmar in. Föräldrarna över
klagade till förvaltningsrätten, men 
förlorade där. Nu har familjen endast 
16 timmar avlösarservice i veckan. Mor

Omsorgscontainer, SoL-tänk 
och bristande anhörigstöd

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Förbundsordförande Thomas Jansson berättar om arbetet i LSS-utredningens referensgrupp. 
Bredvid honom står Judith Timoney som arbetar med LSS-frågor både på Riksförbundet FUB och 
Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).
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föräldrarna har velat avlasta familjen. 
Men när föräldrarna ansökte om riks
färdtjänst för att dottern skulle kunna 
åka till sina morföräldrar, som bor 12 
mil bort, fick de avslag med motive
ringen att hon kunde åka buss. ”Kan hon 
åka taxi så kan hon åka buss”. Problemet 
är bara att dottern sitter i rullstol.

De anhöriga efterlyser bättre kva
litet i insatserna som riktar sig till 
barnfamiljer. Personalomsättningen är 
ett stort problem. Det går inte att ha 
olika personer som kommer och går 
som avlösare. Det är bara stressande. 
Detsamma gäller fritids (korttidstill
synen) och korttids. 
TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna genom hela 
livet. Vi har bland annat boende, daglig verksamhet 
samt skola och finns på cirka 375 platser i Sverige. Nytida 
erbjuder kvalitet, trygghet och trivsel i vardagen. Vårt mål 
är att stötta dig att leva ett självständigt liv.

nytida.se

Vi gör världen lite bättre, 
en människa i taget.

ANNONS

Thomas Jansson (till höger) lyssnar på Klippan-gruppen.Ombudsman Eva Borgström leder samtal om daglig verksamhet.

Maria Öström och Maria Lundholm.

Några av deltagarna i Workshopen om daglig verksamhet under FUBs LSS-dag i Umeå 2 september 2017.



1 4  ·  U N I K

 A bbas Haghjo är ordförande för 
FUB i Umeå, och har varit enga
gerad i FUB sedan mitten av 

90talet.

Vad bottnar ditt engagemang i?
– Min dotter föddes 1987 med grava 
funktionsnedsättningar och dog när 
hon var 14 år, men min drivkraft att 
kämpa för att människor ska behandlas 
lika och ha samma rättigheter har fort
satt varit stark. Personer med funktions
nedsättningar ska kunna leva delaktigt 
och tryggt i vårt samhälle. Därför är det 
nu extra viktigt att alla samlar oss för 
att ta kamp för att LSSlagstiftningen 
ska stärkas och inte fortsätta urholkas. 
Personer med funktionsnedsättning 
ska kunna garanteras goda levnadsvill
kor och ett värdigt liv. 

Vad är din generella erfarenhet av samver-
kan?
– Inom rörelsen jobbar vi nog många 
gånger på egen hand i den egna för
eningen, vilket snarare försvagar och 
fragmenterar, än förstärker arbetet. 
Det finns så många frågor som vi kan 
jobba gemensamt med för att nå ett 
mer kraftfullt resultat. Det ligger en 
kraft och styrka i samverkan, massor av 
vinster som man kanske inte inser. 

Vad har FUB i Umeå gjort mer konkret vad 
gäller samverkan?
– Sedan mitten av 2016 har vi haft fullt 
fokus på LSSutredningen. Efter kom
mittédirektivet från LSSutredningen, 
som kom den 26 maj 2016, har vi lagt 

vår största kraft här. Redan i juni 2016 
presenterade jag i samarbete med vår 
styrelse ett förslag till samverkan med 
olika föreningar i Västerbotten angå
ende LSSutredningen, sedan fattade 
vi ett beslut om att vi skulle gå vidare 
med samverkan. 

Varför agerade ni så snabbt?
– LSS är fundamentet, utan rättigheter 
och dessa insatser fungerar inte varda
gen för många av våra medlemmar. FUB 
som förbund har satsat mycket resur
ser på arbetet med att kunna påverka 
utredningen i rätt riktning. Det har vi 
haft stor nytta av som lokalförening 
och länsförbund. 

Oron över utredningens fokus på 
besparingar och avsaknaden av ideolo
gisk plattform gjorde att vi insåg att 
vi måste agera snabbt, kraftfullt och 
samlat. Därför skrev vi redan i augusti 
ett brev till samtliga funktionshinder
föreningar i Västerbotten. Samtidigt 
hade vi formulerat konkreta förslag på 
vad vi skulle samverka kring och när vi 
skulle kunna träffas. Det är avgörande 
att det finns en tydlig struktur och kon
kreta mål, när många föreningar ska 
samverka. 

Abbas Haghjo betonar att han i egenskap 
av ordförande alltid försökt involvera olika 
föreningar i frågor där det skulle kunna 
vara möjligt att samverka och samarbeta. 
Vad är det viktigaste för att man ska lyckas?
– FUB i Umeå har alltid varit en stark 
och engagerad förening. Vi jobbar med 
tydlig struktur och tydliga mål för 

vår verksamhet. Detsamma gäller om 
man ska samverka. En viktig nyckel till 
framgång i samverkan är att man klart 
och tydligt formulerat vad man ska 
samverka kring.

– Alla måste ställa sig frågan: vil
ken nytta har vi av att samverka med 
de här organisationerna? Man måste 
veta målet med samverkan. Oftast är 
målet i sig inte att jobba med specifika, 
enskilda frågor, utan snarare med 
fokus på mer övergripande samhälls
frågor. Ett påverkansarbete för att flytta 
fram våra positioner i samhället helt 
enkelt. En annan viktig kärna i sam
verkansarbete mellan olika föreningar 
är att var och en ska kunna bibehålla 
sin autonomi och kunna arbeta utifrån 
sina kärnvärden. 

Efter första gemsamma träffen kring 
LSS-utredningen i november gjordes ett 
gemensamt uttalande där ni manifesterade 
samverkan utåt. Det var också ett sätt att 
lyfta själva sakfrågan – påverkansarbetet 
kring LSS-utredningen. Varför tog ni det 
initiativet?
– Där vände vi oss till media, partier 
och politiker, tjänstemän och andra 
organisationer i Västerbotten. Allt för 
att väcka engagemang för LSSfrågan. 

Du talar om vikten av att inta en mobilise-
rande roll, istället för en defensiv roll. Hur 
tänker du kring det?
– Tyvärr har funktionshinderrörelsen 
generellt en tendens att vara allt för 
defensiv. Vi måste formulera oss själva 
och vara offensiva, istället för att haka 

Starkare röst  
tack vare samverkan 

– Genom ett strukturerat och långsiktigt 
samarbete med ett 10-tal andra förbund inom 

funktionshinderrörelsen i Västerbotten når vi ut med 
våra budskap och krav på ett helt annat sätt, än om 
vi skulle agera i egen regi. Vi har allt att vinna på att 

samarbeta, konstaterar Abbas Haghjo,  
ordförande för FUB i Umeå. Abbas Haghjo är ordförande för FUB i Umeå.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!
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på eller vara instanser som ska ge syn
punkter på redan formulerade förslag. 
Remissyttranden är ett viktigt arbete, 
men vi måste även i möjligaste mån 
ligga steget före.

Och nu, drygt ett år efter starten för samver-
kan kring LSS-utredningen. vilka resultat ser 
du av det gemensamma arbetet?
– Genom att ha tydliga mål kan vi också 
utvärdera vad samverkan leder till och 
vi ser resultat. Här är några viktiga re
sultat av vår LSSsamverkansgrupp:

• Påverkat politiker och tjänstemän när 
det gäller LSSfrågor. Här spelar både 
lokal och länsförbund en viktig roll. 

• Försökt påverka våra moderorgani
sationen till ett än tydligare samar
bete internt, där lokalföreningarna 
också är en källa till kunskap och 
kompetens. 

• Kommit närmare politiken och även 
låtit partier, politiker och tjänste
män förstå att LSSsamverkansgrup
pen är en viktig källa till kunskap 

och erfarenhet. Att vi också utgör en 
potential i arbetet kring LSSfrågor. 

• Påverkat media att i högre grad lyfta 
LSSfrågan ur våra medlemmars per
spektiv.

• Brutit ner LSSfrågorna för att se vad 
utredningens syften kan leda till 
lokalt, skapa opinion för vår sak här. 

• Fått än mer kunskap om den politiska 
processen både lokalt och på riksnivå.  

• Fler föreningar har hittat varandra 
på ett tydligare sätt och kommit var
andra närmre ideologiskt men även 
praktiskt.

Vad är det absolut viktigaste ni uppnått med 
samverkan kring LSS-utredningen?
– Med samverkansgruppen har vi ska
pat en gemensam röst, en starkare röst 
utåt, gentemot politiken såväl lokalt 
som på riksnivå. Arbetet är inte alltid 
så lätt, men absolut värt det. Det vore 
helt enkelt dumt och naivt att tro att 
man ensam kan driva en så stor fråga. 

Tillsammans är vi starka och kan sätta 
kraft bakom orden. Samarbetet gör 
också att vi alla blir än mer engagerade 
och kan fördela uppgifterna på ett 
bättre sätt. Det blir inte så tungrott och 
ger större glädje och självförtroende för 
oss i respektive föreningar, men också 
som en viktig samverkande aktör. 

Vi har med all kraft och tydlighet 
visat att vi inte tänker kompromissa om 
rättigheter för personer med funktions
nedsättning.

– Det vi gjort sedan ett år tillbaka tror 
jag är rätt unikt. Vi vill skicka en signal 
att så här kan man samverka och nå 
långt, utan att för den skull göra av
steg från sin ideologiska grund. Istället 
jobbar vi utifrån tydliga gemensamma 
formuleringar. Det handlar helt enkelt 
om mobilisering, och det har vi lyckats 
med.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM

Läs mer: (http://www.ac.hso.se) 

– Vi har allt att vinna på att samarbeta, konstaterar Abbas Haghjo, ordförande för FUB i Umeå. Här i samtal med två FUB-medlemmar under 
FUBs LSS-dag i Umeå i september.

http://www.ac.hso.se/
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info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer  
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten  
i verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns!
 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

 Gunilla Malmborg har en lång 
erfarenhet inom Socialdeparte
mentet och dess sakområden. 

Hon är utbildad socionom och har en 
bakgrund inom socialtjänsten i Stock
holms Kommun. Gunilla Malmborgs 
senaste uppdrag var som kanslichef för 
ersättningsnämnden, samordnare för 
minnesmärke efter flodvågskatastro
fen, och hon har även lett Hjälpmedels
utredningen.

Den tidigare särskilde utredaren 
Désirée Pethrus har på egen begäran 
entledigats från sitt uppdrag som sär
skild utredare från den 1 augusti 2017.

Utredningens uppdrag
Utredningens översyn ska leda fram 
till förslag för en långsiktigt hållbar 

Ny utredare för översynen av insatser  
enligt LSS och assistansersättningen

Regeringen har utsett Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för ”Utredningen om översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättningen”. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017.

ekonomisk utveckling av insatsen 
personlig assistans och för en lag
stiftning som ska främja jämlikhet 
i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet. I utredningen ingår 
även att analysera orsaken till skill
nader mellan flickor och pojkar, 
kvinnor och män när det gäller kva
litet i, tillgång till och omfattning 
av insatser.

Utredaren ska också skapa forum 
för dialog med funktionshinders
rörelsen, de politiska partierna, 
berörda myndigheter, kommuner 
och landsting samt andra berörda 
organisationer.

Uppdraget redovisas senast den  
1 oktober 2018.
www.regeringen.se
FOTO: SÖREN ANDERSSON

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Gunilla Malmborg.

ANNONS



U N I K  ·  1 7

Förbundsjurist Julia Henriksson, LSS-utredare Gunilla Malmborg, ombudsman och FUBs LSS-
samordnare Eva Borgström och FUBs förbundsordförande Thomas Jansson. Med på mötet var 
även Judith Timoney som arbetar med LSS på Riksförbundet FUB och Funktionsrätt Sverige. 

 Den förra LSSutredaren Desirée 
Pethrus (KD) avgick i somras. 
Det skedde strax efter hennes 

medverkan i FUBs seminarium om 
anhörigassistans, under politiker
veckan i Almedalen. Den nya utredaren 
Gunilla Malmborg började sin tjänst 
den 1 augusti. Hon är socionom och 
har bland annat arbetat inom social
tjänsten i Stockholm under många år. 
Nu senast var hon särskild utredare 
för Hjälpmedelsutredningen, som läm
nade sitt slutbetänkande i maj 2017.

FUBkansliets arbetsgrupp LSS och 
förbundsordförande Thomas Jansson, 
träffade Gunilla Malmborg på riksför
bundets kansli i Solna en förmiddag i 
början av september. 

Tidsbegränsade beslut och 
 kommunala riktlinjer
Bland de frågor vi tog upp var otrygg
heten med tidsbegränsade LSS beslut, 
vilket juristen Therese Bäckman 
uppmärksammat i sin forskning1. De 
tidsbegränsade besluten sätter den 
viktiga principen om kontinuitet ur 
spel. Vi pekade även på förekomsten av 
kommunala riktlinjer som avgränsar. 
Som exempel nämndes avgränsningar 
när det gäller barnets ålder, för att få 
insatserna avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse. Helt fel eftersom det 
ska göras en individuell bedömning av 
behovet. 

Fokus på de ”övriga nio”
Eftersom debatten i media i så hög grad 
handlar om personlig assistans och 
FUBs medlemmar har alla LSSinsatser, 

1 Bäckman, Therese. Gynnande besluts negativa 

rättskraft och rättssäkerhet för människor med 

funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL 

och LSS, Diss., Handelshögskolan, Göteborgs 

universitet, 2013.

valde vi att fokusera på de övriga nio 
insatserna. Avgörande för insatsernas 
kvalitet är rätt dimensionerad personal 
med god kunskap. Vi betonade vikten 
av kompetensutveckling av basperso
nal i LSSverksamheter – gärna i form 
av ett statligt ”LSSlyft”. Det är tydligt 
att allt fler kommuner centraliserar 
såväl gruppbostäder som dagliga verk
samheter i syfte att ”effektivisera”, 
det vill säga skära i budgeten. Det är 
på många håll inte längre fråga om 
smyginstitutionalisering utan mycket 
medvetna kommunala beslut. Målsätt
ningen ”den lilla gruppens princip” 
har högst påtagligt fallit i glömska. Det 
är också mycket tydligt att praxis vad 
gäller tolkning av kvalitetsnivån i LSS, 
”goda levnadsvillkor”, i hög grad styr 
och ligger bakom att allt fler personer 
som flyttar till gruppbostad eller ser
vicebostad, mister sin ledsagning och 
kontaktperson. Vi poängterade att de 
minskade insatserna inte får tolkas 
som ett minskat behov av ledsagning 
och kontaktperson.

Tilläggsdirektiv
Den 1 september kom besked om till
läggsdirektiv. FUB hade förhoppningar 
om att regeringen skulle dra tillbaka 
sina besparingskrav på assistanser
sättningen. Eller att utredningstiden, 
åtminstone, skulle förlängas. Men så 
blev det inte. Tilläggsdirektivet till 
LSSutredningen innebär en utvidg
ning av uppdraget; utredaren ska göra 
en risk och konsekvensanalys av hur 
relevant (EU) unionsrätt kan påverka 
Sveriges åtaganden och skyldigheter 
när det gäller insatser enligt LSS och 
assistansersättningen. Utredningens 
sekretariat utökas därför med en jurist. 
Utredningen kommer även att för
stärkas med en analytiker. I skrivande 
stund aviserar regeringen ytterligare 
tilläggsdirektiv om att se över habili
teringsersättningen och behovet av 
eventuell lagstiftning på området.

TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN/  

LSS SAMORDNARE

FOTO: JUDITH TIMONEY

Konstruktivt möte  
med nya LSS-utredaren

Gunilla Malmborg har utsetts till ny utredare i den statliga utredningen Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen. Riksförbundet FUB såg till att snabbt bjuda in henne till ett möte 
på kansliet i Solna. Syftet med mötet var att, utifrån utredningens direktiv, lyfta frågor av särskild 

vikt för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

STÄRK LSS 
–  STÄRK OSS!

http://funktionsratt.se/
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 Riksförbundet FUB känner oro 
och besvikelse över det tilläggs
direktiv till LSSutredningen som 

regeringen meddelade den 1 septem
ber. I direktivet läggs ytterligare upp
drag på LSSutredningen samtidigt som 
utredningstiden inte förlängs.

Utredningsdirektiven har redan 
från början varit hårt kritiserade av 
FN, FUB och andra organisationer inom 

Uttalande med anledning av 
tilläggsdirektivet till LSS-utredningen

funktionshinderrörelsen på grund av 
ett ensidigt fokus på besparingar inom 
framför allt assistansersättningen.

Mot bakgrund av EU:s fördrag om 
fri rörlighet ska utredaren nu även 
göra ”en risk och konsekvensanalys av 
hur relevant unionsrätt kan påverka 
Sveriges åtaganden och skyldigheter 
när det gäller insatser enligt LSS samt 
assistansersättningen.” 

Utredningstiden är kort och utred
ningens resurser har varit starkt under
dimensionerade redan från start. FUBs 
farhåga är nu att fokus flyttas ännu 
längre bort från att stärka kvaliteten 
i LSSinsatserna och öka valmöjlighe
terna för personer som har behov av 
LSSinsatser.

I höst anordnas ytterligare två LSS-dagar:

Östersund: 7 oktober (Anmälningstiden har gått ut.)

Malmö: 25 november

Ta chansen att vara med och påverka! Anmäl dig nu!
Inbjudan, program och anmälningsblanketter hittar du här: 

Anmälan: Se FUBs webbplats: http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
och klicka på ”Anmäl dig här”. Under länken bilagor hittar du inbjudan och program. 

LSS-dagarna är gratis för medlemmar i FUB och Klippan. Lunch och för- och eftermiddagskaffe ingår. FUB betalar däremot inte 
resor och ev. hotellövernattning. Det är viktigt att du föranmäler dig så att vi kan beställa mat och fika som räcker till alla.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Den fördjupade granskning av Riksför-
bundet FUB som Svenska Postkodlotteriet 
inledde i våras har nu avslutat med positivt 
resultat. De villkor som Postkodlotteriet ställer 
på sina förmånstagare bedöms vara uppfyllda. 
Stödet för 2017 på 7 miljoner kronor har be-
talats ut.

– Vi har haft en nära kontakt med företrä-
dare för Postkodlotteriet  och visat att Riks-
förbundet FUB lever upp till de krav Postkod-

FUB FÅR GRÖNT LJUS FRÅN 
POSTKODLOTTERIET

Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet � nns. Och det 
är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 53 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för 
människor, djur och natur. 

Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela 
på 8,3 miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB.

Hur är det då, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för 
alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som har en lott i Postkodlotteriet bidrar 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 till alla som har en 
lott – ni möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Christian ”Kicken” Lundqvist är 
vinstutdelare i Postkodlotteriet. 

#postkode� ekten

Kan en lott skapa ett 
 inkluderande samhälle 
för alla?

FUB_215x280_september.indd   1 2017-09-07   14:48

lotteriet ställer, säger FUBs kanslichef Maria 
Sundström.

– Stödet från Postkodlotteriet är av mycket 
stor betydelse för det arbete som FUB utför för 
att förverkliga vår vision om ett samhälle, en värld 
där personer med utvecklingsstörning kan leva 
sitt liv som alla andra. Vi gläds över det positiva 
beskedet och ser fram emot en fortsatt långsiktig 
relation med Postkodlotteriet, säger Thomas 
Jansson, förbundsordförande för FUB.

ANNONS
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Förmånliga försäkringar 
- för dig som medlem

Anslutna 
organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

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

Upp till 
20%
rabattJuristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden

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

ingår i hemförsäkringen.

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

Lilli och Viktor dansar.

Maria Sandström, kanslichef och Torbjörn Dacke, ordförande för FUB 
Stockholm.

Krister Ekberg, Klippan, invigningstalar.

Med alla sinnen

Flera tusen valde att komma till Skansen 
på FUB Stockholms årliga evenemang ”Med 
alla sinnen”. Det är ett samarrangemang med 
Riksförbundet FUB, Klippan, Studieförbundet 
Vuxenskolan, MTM Myndigheten för tillgäng-
liga medier, samt Autism- och Asperger-
föreningen. 

– Nu är det 16:e året i rad vi är här. Det är 
helt fantastiskt att vi kan göra det här tillsam-
mans med Skansen år efter år. I år var vi när-
mare 3000 personer och alla fick gå in gratis 
och använda området för olika aktiviteter. 
Våra medlemmar uppskattar verkligen den 
här dagen. Skansendagen är en enda stor fest, 

Stefan Fagerström, verksamhetsansvarig FUB 
Stockholm.

– Succé för Skansendagen i år igen
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LANDET RUNT

Janne Höijer och Lennart Beck.

Självklart vill Göran inte bara 
jobba utan också ha energi 
över till fritidssysslor.  
Möt honom i Misas nya bok  
”SJÄLVKLART” 

www.misa.se, 
info@misa.se, 
08-580 813 40

ANNONSsäger Stefan Fagerström, verksamhetsansvarig 
på FUB Stockholm. 

Lika entusiastisk var nya ordförande för FUB 
Stockholm, Torbjörn Dacke och kanslichef för 
Riksförbundet FUB, Maria Sundström. 

– Det är en härlig stämning här. Otroligt 
roligt och spännande att var här, konstaterar 
Maria Sundström. 

Några av dagens aktiviteter var cirkus, an-
siktsmålning, läs med alla sinnen, poesiverk-
stad, klappa djuren, skattjakt, blåsa såpbubblor. 
Dessutom var det allsång och dans till Johanna 
Börjessons & Husbandet. Invigde Skansen-
dagen gjorde Krister Ekberg, från Klippan.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: KIA MUNDEBO, STEFAN FAGERSTRÖM

Ett samhälle för alla
– FUB Stockholm deltog  

i årets Prideparad

Den 5 augusti var det dags för årets Stock-
holm Pride Festival. FUB Stockholm deltog 
även detta år i Prideparaden. 

– Vi var ett 30-tal personer som gick med 
i tåget. Vårt motto är: ”Vi gillar olika”. Syftet 
med paraden är i linje med vår värdegrund 
och våra tankar om mänskliga rättigheter 
och ett samhälle för alla, konstaterar Stefan 
Fagerström, verksamhetsansvarig för FUB 
Stockholm och fortsätter: 

– En ytterligare anledning till att vi tycker det 
är angeläget att delta är att våra medlemmar 
ska få synas och höras. Vi vill lyfta fram vår 
målgrupps rätt att delta i samhället på samma 
villkor som alla andra, utan att bli diskrimine-
rade. Så det handlar om mer än bara solidari-
tet med HBTQ- och Priderörelsen.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: GITTAN FAGERSTRÖM
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Visst var han litet nervös, FUB-medlemmen Daniel 
Larsson, när han klev fram för att slå första slaget 
vid invigningen av Kungälvs Bangolfs nya Äventyrs-
bana. Men nervositeten försvann och helt kolugn 
siktade han in sig, och med två välriktade slag drev 
han bollen i kopp. Applåder från publiken och fan-
far från Kungälvs Musikkår, solen sken, Carolinerna 
sköt salut med sina imponerande flintlåsmusköter 
och flaggorna fladdrade i vinden. 

Invigningen 1 juli av den fantastiska Äventyrsba-
nan mitt i Kungälv (vid Oasen) inleddes av Kungälvs 
Musikkår som tågade in under glatt marschspel. 
Efter kom soldater från Kongeliga Bohus Elfsborghs 
Caroliner och ställde upp för att vakta Bohus fäst-
ning och Carlstens fästning.
 
Många kontakter 

Så klev två nöjda herrar fram: bangolfens ordföran-
de Björn Dinau och representanten för Kungälvs 
kommun, Morgan Persson, Utvecklingspartiet. 

– Äntligen, sa Björn Dinau, efter många möten, 
kontakter och mycket processande kan vi nu inviga 
Äventyrsbanan. Det kan ske tack vare samarbete 
med FUB och pengar från Allmänna arvsfonden.

– Genom det nära samarbetet med FUB har vi 
kunnat bygga banan tillgänglig även för personer 
med funktionsnedsättning. Gångarna är plattlag-
da, skyltarna är tydliga och viloplatserna många. 

Björn Dinau passade även på att överlämna 
en bukett blommor till Kjell Henriksson som varit 
med sedan starten av Kungälvs bangolf 1974, 
med många år som föreningens kassör. Han har 
också på olika sätt stöttat byggandet av den nya 
Äventyrsbanan. 

Lätt att förstå 

– En stad ska ha attraktiva mötesplatser, betonade 
Morgan Persson i sitt invigningstal, och det har vi 
fått i den nya Äventyrsbanan mitt i Kungälv. 

Banan tar också väl vara på det historiska arvet 
med bl a miniatyrer av kommunens två fästningar, 
Bohus och Carlstens.

– Lätt att komma till är viktigt, men lätt att förstå 
är lika viktigt, sa Morgan Persson. 

Därför är det värdefullt att all skyltning är gjord 
på ett begripligt sätt, med bra text och tydliga 
bilder.

 Efter att Daniel slagit invigningsslaget var det 
fritt fram för publiken att pröva på. Många gick runt 
på de mjuka filtbanorna och andra tog sig en kopp 
kaffe i solskenet. 
TEXT: RAGNAR HOLGERSSON, FUB KUNGÄLV

FOTO: GERT HOLMÉR, FUB KUNKÄLV

VM i Äventyrsgolf, kanske 
i Kungälv 2019 

- Kungälvs Bangolf kommer att ansöka om att 
få arrangera världsmästerskapet i Äventyrsgolf 
2019, berättar klubbens ordförande Björn 
Dinau. Nästa steg i utbyggnaden av vår golfan-
läggning blir att flytta hit de europabanor vi har 
magasinerade i väntan på att markarbetena 
blir klara. De ska ligga i anslutning till Äventyrs-
banan, på andra sidan klubbhuset. När arbetet 
med flytten blir klart, förhoppningsvis under 
nästa år, har vi en komplett bangolfanlägg-
ning. Även anläggandet av europabanorna 
ska ske i nära samarbete med FUB. Det gäller 
exempelvis placering av banorna och tillgäng-
ligheten. 

Festlig invigning av Äventyrsgolfen i Kungälv 
– Daniel Larsson var först på banan 

LANDET RUNT

Daniel Larsson klev fram för att slå första 
slaget vid invigningen av Kungälvs Bangolfs 
nya Äventyrsbana.

Soldater från Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliner.
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även tre politiker från socialnämnden i Falun 
på festen. 

– Det är bra med politiker som vill lära 
känna föreningens verksamhet på ett nära 
sätt, konstaterade Lars Jalkevik, som även pas-
sade på att helt kort sammanfatta föreningens 
långa historia. 

Efter middagen så blev det allsång och 
under kvällen underhöll Svante Olofsson med 
sång och gitarr. 

FUB Borlänge passade på att överlämna en 
present och gratulerade till jubileet. I oktober i 
år jubilerar även FUB-föreningen i Borlänge, 
även de startade sin verksamhet 1957.

– Det blev en väldigt trevlig tillställning som 
uppskattades av alla de 90 medlemmarna 
som kom för att fira. Nu har vi siktet inställt på 
70-års-jubiléet om 10 år, säger Lars Jalkevik. 
TEXT: LARS JALKEVIK FOTO: BENGT-OLA KARLSSON

Thord Öberg FUB Borlänge överlämnar blommor 
till Lars Jalkevik, ordförande FUB Falun. 

Daniel Andersson, ny ordförande i Klippan 
Falun, Sören Svensson, Klippan Falun och 
Sara Brännström, Riks-Klippan i matkön.

Dags för buffén. 

LANDET RUNT

när FUB FALUN firade

FUB Kristianstad

Anders Lagerborg njuter av åkturen ….Linnea Wretling gillar att åka med 
Jörgen Ådermark.

 ….liksom Jimmy Wärjerstam.

Kenny Brandt med assistent 
använder sig av Gotlands-rännan.

Bengt Rosenqvist bowlar 
med FUB för första gången.

Pauline Hurtig en av FUBs flitiga 
bowlingspelare.

Lördagen den 2 september firade FUB Falun 60 
år med en fest på Kristinegården i Falun. Riks-
förbundet FUB bildades 1956 och FUB Falun var 
en av de första lokalföreningarna som bildades 
i landet. Cirka 90 medlemmar och assistenter 
deltog på tillställningen. Dessutom deltog några 
externa gäster bland annat Sara Brännström 
från Riks-Klippan. Hon hade rest ända från 
Skellefteå för att delta. Glädjande nog deltog 

Trevligt dukade bord väntade deltagarna vid Galakvällen hos FUB 
Kristianstad.

Störd och Stolt galan i repris
FUB Kristianstad bjöd in till en galakväll och visade filmen från Störd och Stolt 
galan. 60-talet personer fick vara med om en galakväll, om än mindre än den 
som genomfördes i Blå Hallen i Stockholm, med middag serverad vid trevligt 
dukade bord. Balnd deltagarna fanns förutom FUB-medlemmar också re-
presentanter för den sponsor, Kristianstad Frivilliga Hjälpförening, som starkt 
bidrog till att resan till Blå Hallen i Stockholms stadshus genomförande 2015.

Bowlingkväll på torsdagar
Varannan torsdag träffas 18 FUB-medlemmar 
till bowlingkväll i Kristianstad Bowlinghall.

– Något tävlingsspel förekommer inte, 
utan det handlar mer om ren motion och att 
ha roligt, för dem som gillar bowling, säger 
Yvonne Wendel, ansvarig ledare från FUB 
Kristianstad.

Gold Wing-klubben bjuder 
FUB-medlemmar på åktur
En gång om året under de senaste 10-15 åren 
har Gold Wing-klubben ställt upp med sina 
motorcyklar för att bjuda FUBs medlemmar i 
Kristianstad på en åktur.
TEXT: JAN-ÅKE WENDEL, FUB KRISTIANSTAD

FOTO: YVONNE WENDEL, FUB KRISTIANSTAD.

60 årStor fest
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LANDET RUNT

FUB Västerås-dagen firades i år på Lövud-
den i Västerås den 4 juli. Vi spelade fotboll 
mot Romfartuna United och som vanligt så 
förlorade vi matchen. Men vad gör det när vi 
hade kul tillsammans. Vi grillade, löste musik-
quiz och Andreas spelade för oss. Vi var mellan 
80– 90 personer i alla åldrar. Det var roligt att 
så många kom.

Uppskattad allsångspremiär

Den 27 juni fyllde FUB Västerås två bussar 
från Köping, Hallstahammar och Västerås 
till allsångspremiären på Skansen. Bussresan 
var jätterolig och allsången över all förväntan 
tyckte alla, med en härlig publik.

Rolig SommarCamp

FUB Västerås och Studieförbundet Vuxen-
skolan ordnade SommarCamp under fem 
dagar för barn i grundskolan. Drama, teater, 
måla, film, musik, dans och sång fanns på 
programmet. Roligt med olika aktiviteter 
tyckte alla barn och ledare.

Hälsovecka

Vi i Klippan Västerås har haft en vecka med 
hälsotema. Vi har visat våra medlemmar att 
motion kan vara kul. Vi har pratat om bra mat, 
lärt oss olika danser, tränat judo och pratat 

Händelserik sommar med FUB i Västerås
– FUB-dag, allsång och hälsovecka

om främmande länder. Dessutom fick med-
lemmarna testa massage, pausgympa och 
skapande verksamhet. Några åkte trampbåt, 
fiskade, spelade minigolf och frisbeegolf. Se-
dan badade vi och målade naglarna och fick 
handmassage. Vi var 13 deltagare och fem 
medhjälpare. Alla som deltog tog hälsokörkor-
tet denna vecka.

Sista dagen kom Sveriges Radio Västman-
land och gjorde ett reportage om veckan. Vi 
vill tacka KFUK-KFUM, FUB Västerås, Radio-
hjälpen och Studieförbundet Vuxenskolan för 
att vi kunde genomföra denna vecka.

Sommarkul i Samverkan med KFUM och 
FUB Västerås

En vecka med barn och ungdomar i alla åldrar 
och olika funktionsvariationer. Dagarna be-
stod av olika teman som pirater, cowboys, jul, 
bad och tävlingar. Diggiloo blev sommarens 
final. Vi fyllde två bussar med glada medlem-
mar. En härlig kväll vid Strömsholms slott och 
en sprakande föreställning med musik och 
roliga skratt.
TEXT: ANNIKA ÖHRN, ORDFÖRANDE KLIPPAN 

VÄSTERÅS, VICE ORDFÖRANDE FUB VÄSTERÅS OCH 

MARGARETA HALLNER, FUB VÄSTERÅS

FOTO: MARGARETA HALLNER

Patricia och Markus hejade på matchen.

Roligt med olika aktiviteter, tyckte alla barn och ledare.

En härlig kväll vid Strömsholm slott. Sprakande 
föreställning med musik och roliga skratt.

Så här glada blev alla när dom fick Hälsokörkortet.
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Riksförbundets kanslipersonal fick ett fint välkomnade av FUB Gotland i Kvarnstugan.  
Från vänster: Judith Timoney, Barbro Hejdström Nilsson, Cathrin Bergström, Katarina 
Markström, Inge Werkelin, Kristina Björkander, Per Liljeroos, Kerstin Gatu, Maria Sundström.

Seminariet om anhöriga: ”Anhöriga som assistenter  
– Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda? 
Barbro Berger, lärare, förälder, personlig assistent, medlem i FUB, Désirée Pethrus,  
f.d. utredare LSS-utredningen, Karin Flyckt, funktionshindersamordnare Socialstyrelsen. 
Moderator Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, Nka, Thomas Jansson, ordförande för FUB.

Seminariet om arbets marknaden: Vilket  
gav bäst resultat? En brors 
 upprop i sociala   medier eller 
Arbets förmedlingens miljarder?
Från vänster: Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige, Martin 
Vadelius, Arbetsförmedlingen, Jens Ineland, Umeå 
universitet. FUBs förbundsordförande Thomas Jans-
son inledde. Moderator Elisabeth Sandlund från FUBs 
förbundsstyrelse.

Seminariet: Funktionsrättskon-
ventionen – bara när det passar?
Moderator Paul Lappalainen, jurist och tidigare projekt-
ledare för projektet ”Med lagen som verktyg”, Markus 
Petersson, Riks-Klippan/FUB (med handledare Anitra 
Ikonen), Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndig-
heten för delaktighet, Andrea Bondesson, jurist, från 
projektet: Snack till verkstad, Emma Henriksson, riks-
dagsledamot (KD) och ordförande för Socialutskottet.

Seminariet om digital delaktighet:  
Sluta med dåliga ursäkter  
– Alla har rätt till nätet 
Michael Kjellberg, IT-ansvarig i projektet Anpassad IT, 
Kerstin Gatu, lärare, projektledare för Anpassad IT, 
Stefan Johansson, forskare kring kognitiv tillgänglighet, 
KTH, Per Lodenius, riksdagsledamot (C), Judith Timoney, 
Riksförbundet FUB.

FUB var med på Almedalsveckan 2017. Vi träffade många människor 
och många kom till våra fyra seminarier om anhörigassistans, 
arbetsmarknad, digital delaktighet och funktionsrättskonventionen. 
Läs om Almedalen 2017 på www.fub.se/almedalen2017 – där finns 
också länkar till filmer från alla seminarier.

Många besökte FUBs seminarier

FUB ALMEDALEN

FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM



Anpassad IT öppnar nya dörrar 
för Tina och Anna
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Sara Hansson, stödperson på Torggatans 
gruppbostad i Rättvik,Tina Westerlund och  
Anna Isaksson.
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TILLGÄNGLIGHET
Tina Westerlund och Anna 
Isaksson i Rättvik, gick båda 
den tvååriga utbildningen 
”Anpassad IT – vägen 
till digital delaktighet”. 
Utbildningen avslutades vid 
årsskiftet, men för Tina och 
Anna har den digitala resan 
bara börjat. Anpassad IT 
har öppnat många dörrar till 
mer delaktighet i samhället, 
och till ökad kommunikation 
med kompisar, personal och 
anhöriga.

 Båda tjejerna är hemma denna 
eftermiddag på gruppbostaden 
Torggatan, i Rättvik. Tina har 

nyligen kommit hem från sitt arbete på 
Hemköp i Rättvik. Där är hon lite allt 
i allo, men jobbar mest med att packa 
upp varor.

 – Jag har jobbat där flera år och trivs 
jättebra, säger hon och visar sin dator. I 
utbildningen kring digitala verktyg på 
Mora Folkhögskola ingick nämligen en 
egen dator. Datorerna är numera A och 
O för både Tina och Anna. 

– Vi använder datorn väldigt mycket. 
Det gjorde vi inte lika mycket tidigare, 
säger Anna. Hon visar några program, 
alla anpassade för personer med intellek
tuella funktionsnedsättningar. Esymail, 
Fotostudion, Talbok från legimus.se,  
samt programmet Min kassa/Min plån
bok.. 

 – Mest lyssnar jag på musik på You
tube. Jag tycker det är enkelt att söka 
efter musik där, säger Anna.

Använder Skype och Easymail
Tina i sin tur berättar att hon använder 
Skype mycket. Nyligen skypade hon 
med Andrea, en av de andra deltagarna 
i kursen på folkhögskolan, som nu
mera är en mycket god vän. Hon bor i 
Mora, men via Skype kan de ”träffas” 
så mycket de vill, utan att resa. Även 
Easymail är viktigt för henne. 

– Det är väldigt bra för mig. Enkelt 
att använda. Jag kan mejla och skicka 
bilder. 

Sara Hansson är stödperson på boen
det. Just nu är hon barnledig, men kom
mer ändå in lite då och då för att fika 
och bistå om någon har frågor kring 
digitala verktyg. Sara deltog i egenskap 
av boendestödjare, också i utbildningen 
”Anpassad IT” på Mora folkhögskola, 
och har implementerat en del av den 
kunskapen på boendet.

– Vi kan verkligen vittna om hur 
värdefull kunskapen om digitala verk
tyg är i det praktiska, dagliga livet för 
personer med intellektuella funktions
nedsättningar. Tina och Anna har fått 
en helt annan arena att verka utifrån. 
Tack vare den kunskapen de fick på 
kursen är de idag betydligt mer aktiva 
och kan kommunicera på ett helt annat 
sätt med sina vänner och nära och kära, 
men också med oss personal, säger Sara.

Hon berättar vidare att man ska
pat en egen FBgrupp, som personal, 
boende och anhöriga har tillgång till.

– Vi använder FBgruppen mycket. 
Där lägger vi upp till exempel bilder 
från resor vi gör, men delar av vårt 
dagliga liv ryms där. Fördelen är att vi 
gör det här som grupp, det är aldrig 
någon boende som på egen hand läg
ger ut bilder och texter, utan det gör vi 
 kollektivt, efter att alla sagt ok. 

Sara berättar att föräldrar och syskon 
uppskattar FBgruppen ”Torggatan”.

– Det blir en direktkontakt. Där 
kan omgivningen gå in och följa vad 
deras anhöriga gör, kommentera och 
uppmuntra. Vi är noga med tonen i 

gruppen, att den ska var ett stöd och i 
positiv anda. 

Personalkonto på nätet
En annan viktig ny kanal är ett perso
nalkonto på mejlprogrammet Easymail. 
Dit kan de boende mejla till personalen. 
På så sätt kommer mer känsliga frågor 
fram i ljuset.

– Det kan vara något jobbigt, och 
som kan vara svårt att säga direkt. Då 
kan det vara lättare att skriva, förtydli
gar Sara.

Tina berättar att hon kvällen innan 
skickat ett mejl till personalkontot.

 – Jag skrev: ”Ikväll vill jag vara ifred”. 
Det är ett jättebra sätt. Om man känner 
sig ensam kan man skriva det med, då 
bryr sig personalen lite mer, säger Tina. 

Ett annat viktigt program som Anna 
gärna vill visa, är Min kassa/Min plån
bok. 

– Det är en bra hjälp. Tack vare det 
vet jag alltid vad mina pengar räcker 
till, säger hon och Sara fyller i:

– Programmet hjälper till att ha koll 
på ekonomin. Det är oerhört pedago
giskt, där du kan se valörer, och skriva 
in vad du vill köpa, och direkt se om 
de pengar du har räcker, om det blir 
pengar över med mera. 

 – Jag sparar till ett cykellås nu, berät
tar Tina och visar också en bild från pro
grammet som hon har på sin kylskåps
dörr. Den visar tre sedlar. En på hundra 
kronor, som låset kostar, och en på 50 
kronor, som Anna redan har sparat. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Tina Westerlund och Anna Isaksson använder datorn på sin fritid och som stöd i vardagen.
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– Det fattas 50 kronor, konstaterar 
Anna. 

Vardagen förenklas
Sara berättar att tack vare flera anpas
sade ITprogram kan vardagen för
enklas för personer med till exempel 
utvecklingsstörning. ”Mina pengar” är 
ett bra exempel.

Men det är inte bara datorn som är 
ett stort stöd för Tina och Anna. Mobi
len är minst lika ovärderlig som kom
munikationslänk. 

– Vi använder våra mobiler väldigt 
mycket. Vi ringer, lyssnar på musik och 
skickar sms, säger Tina. 

Men nu vill tjejerna till sina respek
tive lägenheter för en stunds avkopp
ling innan middagen. Just denna dag 
har de gjort ännu en intervju med en 
tidning som vill skriva om vikten av 
att alla ska få tillgång till kunskap om 
digitala hjälpmedel. 

IT-kompetens ett krav
– Vår gruppbostad försöker hela tiden 
ligga i framkant när det gäller datoran
vändning och digitala verktyg. Rättviks 
kommun, som är vår arbetsgivare, stöt

Tina Westerlund och Anna Isaks
son går till sitt. De ska också fundera 
på några nya matrecept. Även det med 
hjälp av bra, anpassade appar och pro
gram. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

tar oss väldigt mycket. Nu finns även 
inskrivet i vår arbetsbeskrivning att 
vi ska jobba med digitala verktyg, och 
framförallt att ITkompetens ingår som 
ett krav för att jobba på gruppbostad. 
Det tycker jag är superbra, säger Sara 
Hansson och skyndar vidare. 

»Vissa saker kan inte  
räknas i minuter.  
Personlig assistans  
till exempel.«

Humana är ett tryggt val av personlig assistans. 
www.humana.se

ANNONS

TILLGÄNGLIGHET

Datorerna är bra till mycket. Titta på film, lyssna på musik och umgås på skype, är några exempel 
som Anna Isaksson och Tina Westerlund lyfter fram. 
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Höstkurs i Anpassad IT  
för anhöriga och personal

– I höst erbjuder vi anhöriga och personal en tvådagarsutbildning i ”Anpassad IT” på Mora Folkhögskola. Detta som ett 

led i vår tidigare tvååriga distansutbildningen i ”Anpassad IT”, för personer med måttlig utvecklingsstörning. Tanken är att 

anhöriga och personal i sin tur ska kunna bistå personer med intellektuella funktionsnedsättningar att använda datorn 

som verktyg och därigenom få tillgång till det digitala samhället, säger Kerstin Gatu, kursledare för ”Anpassad IT”.

I kursen ingår de flesta programvaror som 
användes i den tvååriga distansutbildningen. 
Under kursdagarna kommer deltagarna få lära 
sig grunderna i epostprogrammet Easy Mail. 
Ett program för att skicka och ta emot mejl och 
skicka och ta emot foton, för personer som inte 
kan läsa och skriva. Deltagarna kommer även 
få lära sig göra egna bildstöd, bland annat med 
hjälp av programmet: ”Ord och bildstudion”, 
som innehåller 1000tals olika bilder.

– Vi kommer också ha utbildning i hur man 
ska anpassa skrivbordet på datorn, hur man ska
par sökvägar med hjälp av bilder och hur man 
hanterar bilder i fotostudion. Tanken är också 
att några av deltagarna från kursen Anpassad 
IT kommer till kursen och visar hur de kan 
använda sina datorer idag, tack vare sina nya 
kunskaper. 

Till sin hjälp kommer 
Kerstin Gatu att ha ITtek
nikern Michael Kjellberg, 
som även han arbetade 
med tidigare kursen i 
”Anpassad IT”. Vi är ett bra 
team och Michael har varit 
med från starten och även 
utvecklat många funktio
nella ITverktyg för den här 
gruppen. Nu är vi glada för 
att anmälningarna till kur
sen redan börjat strömma 
in, säger hon och betonar:

 – Vi vänder oss till anhöriga och personal i 
hela landet. Alla är välkomna. Det är först till 
kvarn som gäller. 
Kursen ges den 21–22 oktober, samt 27–28 
november 2017.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO:AGNETA BERGHAMRE 

HEINS/GUNNEL JOHANSSON

»Vissa saker kan inte  
räknas i minuter.  
Personlig assistans  
till exempel.«

Humana är ett tryggt val av personlig assistans. 
www.humana.se

Kerstin Gatu, kursledare för ”Anpassad IT” 
på Mora folkhögskola. 

Kerstin Gatu på Störd och Stolt galan.

Michael Kjellberg, 
IT-ansvarig på kursen 
”Anpassa IT, Mora 
folkhögskola.

Läs mer om kursen och anmälan via: www.morafolkhogskola.se

Läs mer och få tips om anpassad IT – ”Anpassad IT-vägen till digital delaktighet”: www.sikta.nu

http://www.morafolkhogskola.se
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En skola för alla?
– Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Vi vill komma bort från ordet särskola, som 

känns förlegat och kan bidra till stigmatisering av vissa elever. Därför beslutade 

nyligen kongressen att ordet sär i skolformen särskola ska tas bort, berättar Lena 

Hallengren, socialdemokratisk riksdagsledamot från Kalmar och ordförande i Riksdagens 

utbildningsutskott och Caroline Helmersson Olsson, ledamot i utbildningsutskottet.

 G enom att avskaffa ordet särskola, 
öka antalet specialpedagoger och 
öka lärarnas kunskaper kring 

funktionsnedsättningar hoppas Social

demokraterna  få en än mer likvärdig 

skola. 
Den socialdemokratiska partistyrel

sen anser att det finns skäl att se över 

särskolan i stort, vilket i sin tur var en 

bidragande faktor till att en motion 

från Örnsköldsviks arbetarkommun, 

om att att ta bort ordet sär i skolformen 

särskolan, bifölls av kongressen i april.
Motionen handlade om att att ta 

bort samlingsnamnet särskola och att 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan och 

särvux ska gå under samma benämning 

som gäller övriga elever. I ett utlåtande 

från partistyrelsens hänvisas till Skol

verkets rapport: ”Gymnasiesär skolan 

Uppföljning och analys av 2013 års 

reform”, att det kan vara så att elever 

med en lindrig utvecklingsstörning väl

jer bort gymnasiesärskolan för att den 

är stigmatiserande. 
Målet att gå stärkta ur skolan
Det är en stressig dag i Riksdagen för 

Lena Hallengren. Hon har redan hun

nit med flera möten, när Unik får en 

pratstund med henne och Caroline 

 Helmersson Olsson, ledamot i utbild

ningsutskottet, om att regeringen vill 

stärka möjligheten för alla elever att få 

utbildning på hög nivå. – Elever i särskolan har, som alla 

andra elever, rätt till en likvärdig skola 

och att få utbildning utifrån sina spe

cifika förutsättningar, till exempel med 

egna skolplaner. Därför behövs fort

satta satsningar för att öka den speci

alpedagogiska kompetensen inom sko

lan, konstaterar Lena Hallengren.
Hon betonar likvärdigheten och att 

skolan ytterst syftar till att förbereda 

eleverna för vuxenlivet. – Det handlar om att kunna ge kun

skaper utifrån varje elevs enskilda för

utsättningar. Målet i stort är att alla 

elever ska gå stärkta ur skolan, från 

grundskolan till gymnasiet och från 

gymnasiet vidare ut i arbetslivet eller 

till studier. Idag klarar inte alltid sär

skolan detta. Kvaliteten på skolor skil

jer sig åt i landet, konstaterar hon och 

fortsätter:
– Framförallt vill vi komma bort från 

ordet sär, som vi tror, många gånger, 

kan stigmatisera eleverna, istället för 

att verka inkluderande. Vi ska inte ha 

en skolform som står på sidan. Här vill 

vi i ännu högre utsträckning jobba för 

likvärdighet.
Caroline Helmersson Olsson pekar 

på att detta är en fråga som förenar 

flera partier.
– Vi har ett långtgående block

överskridande samarbete kring frågor 

som gäller särskolan på alla nivåer; 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan 

och  särvux.
Hon lyfter fram den pågående SOU

utredningen (En väl anpassad vuxen

utbildning, Dir. 2017:21 (pdf 178 kB), 

som särskilda utredaren Roger  Mörtvik 

leder, som delvis berör dessa frågor. 

Han har bland annat fått direktiv att 

se över behovet av förändringar i regle

ringen av vuxenutbildningen, huvud

sakligen när det gäller komvux och 

särvux. Utredaren ska bland annat se 

över om särvux bör upphöra som egen 

skolform och, om det bedöms lämp

ligt, föreslå hur särvux kan bli en del av 

komvux.

Likvärdigt skolsystem– Självklart är det förändringar som 

måste gå stegvis och utredas noga. 

Men ambitionen är ändå tydlig, att vi 

vill hitta ett än mer likvärdigt skolsys

tem än det vi har idag, säger Caroline 

 Helmersson Olsson. Lena Hallengren påpekar i sin tur att 

förändringsarbetet måste vara noga för

ankrat i verkligheten:– Vi måste lyssna noga på forsk

ningen och hitta goda exempel som 

kan visa vägen till ett livslångt lärande. 

Dessutom måste skolan få arbetsro. Vi 

är väl medvetna om att det har varit 

många stora förändringar inom sko

lan, de senaste åren och utmaningen 

med en ökande lärarbrist. Här måste 

vi generellt verka för att stärka läraryr

ket och intresset för lärarutbildningen. 

Hon betonar vidareutbildningen inom 

exempelvis specialpedagogik, och lyfter 

fram partikongressens förslag om att 

öka antalet specialpedagoger i skolan, 

samt att ge lärare och fritidspersonal 

bättre kunskaper kring funktionsned

sättningar. 
Och Caroline Hermansson Olsson 

hoppas även att tillgången på utbild

ningar efter gymnasiesärskolan ska öka. 

Samarbete med näringslivet
– Lika viktigt som det är att övergången 

från grundskola till gymnasiesärskola 

fungerar bra, är det att det finns till

gång till fortsatta studier efter gymna

siesärskolan. Idag finns olika utbild

ningar i projektform. Jag önskar att det 

kunde öppna sig flera andra vägar till 

fortsatt utbildning, efter det som idag 

är gymnasiesärskolan, än bara särvux 

och vissa utbildningar på folkhögsko

lor. Framförallt skulle det vara bra med 

fler yrkesförberedande utbildningar, 

eller utbildningar i tätt samarbete 

med näringslivet, konstaterar Caroline 

 Helmersson Olsson entusiastiskt, när 

Lena Hallengren får ännu ett sms om 

att nästa besökare är på ingång. 
–Vi vill se en tidsenlig skola, där pas

sar ordet sär in dåligt. Skolan ska inte 

särskilja eleverna utan jobba inklude

rande och ge varje enskild elev opti

mala förutsättningar. Det är vad vi tän

ker fortsätta att sträva efter, gärna i täta 

blocköverskridande samarbeten, för att 

skynda på utvecklingen för en skola för 

alla, säger hon, får medhåll av Caroline 

Helmersson Olsson, och skyndar vidare 

i riksdagens korridorer.    TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINSI nästa nummer av Unik kommer det en kom-
mentar från FUBs arbetsgrupp för skolfrågor.

Vi ska inte ha en skolform som står på sidan, 
konstaterar Lena Hallengren, ordförande i 
Riksdagens utbildningsutskott.
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FUBs skolkommitté vill nå 
fler unga personer

 FUBs skolkommitté ser mycket 
positivt på de olika förslag som 
framkommit under den sista 

tiden och som syftar till att stärka 
utbildningsmöjligheten för vår mål
grupp på olika sätt, skriver Zarah Melan
der, ombudsman skola och utbildning 
inom FUB i en kommentar till artikeln: 
�En skola för alla?, sid 3031, Unik nr 2 
2017. 

För oss i FUB är idén om en likvär
dig skola för alla en självklarhet –  och 
något som även finns reglerat i skolans 
styrdokument och lagar. Vi vet dock att 
detta, av olika anledningar, inte alltid 
efterlevs i praktiken. Vi vet också att 
när skolan brister är det vår målgrupp 
som drabbas hårdast. 

FUB har inget formellt ställnings
tagande gällande begreppet �sär. Inom 
FUB råder det även delade meningar 
gällande särskolan som en egen skol
form. Vi är dock helt eniga om att 
rätten till skola, utbildning och ett 
livslångt lärande ska vara likvärdigt 
för alla människor oavsett funktions

förmåga. Vi representerar alla elever 
som tillhör vår målgrupp – de som går 
i särskolan, de som läser integrerat i 
grundskola och gymnasieskola och 
de som läser enligt grundskolans och 
gymnasie skolans läroplan. Vi menar att 
alla elever ska få möjlighet att nå sin 
fulla potential under hela utbildningen 
oberoende av vilken skolform de väljer. 
All utbildning bör därför hålla en god 
kvalité och ges av behöriga och kom
petenta lärare och pedagoger. Det är 
därför glädjande när politiker påpekar 
brister som finns i dagens utbildnings
system  som t.ex. bristen på behöriga 
lärare och specialpedagogisk kompe
tens  samt visar på behoven av ett mer 
likvärdigt skolsystem, även fast detta 
inte kommer som en nyhet för oss. 

Riksförbundet FUB anser att alla 
som vill ska få möjlighet till utbild
ning och ett livslångt lärande under 
hela livet. Vi vet dock att detta inte 
är en reell möjlighet för många i vår 
målgrupp i dagsläget eftersom till
gången till eftergymnasial utbildning 

arbetet med området utbildning och 
skola. Skolkommittén består i dagsläget 
av Pentti Lamberg (förbundsstyrelsen), 
Barbro Berger, Sara Sjöström, Inger Ols
son, Jeanette Persson och Zarah Melan
der (förbundskansliet).

–  Skolkommittén kommer fort
sätta sitt arbete med att driva viktiga 
frågor för FUBs medlemmar inom 
skolområdet. Under året kommer vi 
också satsa på att försöka nå flera unga 
personer, eftersom vi vet att vi behöver 
bli ännu bättre på att fånga upp denna 
målgrupp, säger Pentti Lamberg ordfö
rande för Skolkommittén.

Prioriterade områden för Skolkom
mitténs arbete kommer bland annat 
vara att utveckla FUBs ställningstagande 

är väldigt begränsad. I FUBs skolkom
mitté ser vi därför mycket positivt på de 
olika förslag som framkommit under 
den sista tiden och som syftar till att 
stärka utbildningsmöjligheten för vår 
målgrupp på olika sätt. Ett exempel 
som är värd att nämna är att Riksda
gen i början av maj röstade igenom att 
Regeringen ska se över hur tillgången 
till eftergymnasial utbildning för 
elever med intellektuell funktions
nedsättning kan förbättras. Ett annat 
är den pågående Komvuxutredningen 
(En väl anpassad vuxenutbildning, 
Dir. 2017:21) som omnämns i artikeln 
som har i uppdrag att se över vuxen
utbildningen. Där har Zarah Melander, 
ombudsman Riksförbundet FUB, träffat 
representanter från utredningen under 
sommaren för att framföra FUBs syn
punkter och diskutera framtida former 
för vår medverkan i utredningen. 
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN SKOLA 

OCH UTBILDNING, RIKSFÖRBUNDET FUB

Likvärdig skola för alla 
– en självklarhet

Jeanette Persson, Zarah Melander,  
Inger Olsson och Pentti Lamberg.

inom området skola och utbildning, 
följa och uppvakta Komvuxutredningen 
och belysa viktiga skolfrågor för FUBs 
målgrupp inför valet 2018. Skolkom
mittén kommer fortsättningsvis även 
bevaka skolpolitiska frågor, besvara 
remisser, delta i samverkansråd och 
nätverk och fortsätta driva påverkansar
bete på olika sätt. 

Om du vill veta mer om Skolkom
mitténs arbete kan du kontakta Zarah 
Melander som arbetar som ombuds
man för Riksförbundet FUB: zarah.
melander@fub.se eller Pentti Lamberg 
som är förbundsstyrelsens representant 
i kommittén pentti.lamberg@fub.se
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN 

RIKSFÖRBUNDET FUB, FOTO: KIA MUNDEBO

ANNONS

 I 
början av september träffades FUBs 
Skolkommitté på förbundskans
liet för att planera det kommande 

mailto:zarah.melander@fub.se
mailto:zarah.melander@fub.se
mailto:pentti.lamberg@fub.se
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Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet � nns. Och det 
är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 53 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för 
människor, djur och natur. 

Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela 
på 8,3 miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB.

Hur är det då, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för 
alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som har en lott i Postkodlotteriet bidrar 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 till alla som har en 
lott – ni möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Christian ”Kicken” Lundqvist är 
vinstutdelare i Postkodlotteriet. 

#postkode� ekten

Kan en lott skapa ett 
 inkluderande samhälle 
för alla?

FUB_215x280_september.indd   1 2017-09-07   14:48
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 Den kommunala vuxenutbild
ningen består idag av två 
inriktningar; kommunal vux

enutbildning (komvux) och särskild 
utbildning för vuxna (särvux). SFI 
(svenska för invandrare) ingår sedan 1 
juli 2016 i komvux. Vuxenutbildning 
ges på nivå motsvarande grundskolan/
grundsärskolan och gymnasieskolan/
gymnasiesärskolan. Den aktuella utred
ningen, som antagit namnet Komvux
utredningen, har fått ett väldigt brett 
uppdrag av regeringen. Det är framför 
allt de delar som rör särvux, vidareut
bildning efter gymnasiesärskolan och 
kopplingen arbetsmarknaden som är 
relevanta för FUB. 

Bakgrunden till utredningen är 
bland annat att det finns allmänna 
brister inom särvux idag. Exempelvis 
är det är svårt att kombinera olika 
skolformer inom vuxenutbildningen 
och det erbjuds inte tillräckligt med 
studie och yrkesvägledning för elever 
inom särvux. Det behövs även en över
syn av tillgången till särvux runt om i 
landet. Det har dessutom visat sig att 
särvux sällan leder till arbete för delta
garna och att samverkan mellan utbild
ningen och arbetslivet sällan sker. 
Eftergymnasialutbildning för personer 
med utvecklingsstörning förekommer 
i liten utsträckning i Sverige. Detta 
ska utredningen se över och eventuellt 
föreslå förbättringar.

FUB ser positivt på de direktiv som 
utredningen har fått och vår förhopp
ning är att detta kommer leda till 
förbättringar när det gäller vuxenut
bildning och eftergymnasialutbildning 
för personer med utvecklingsstörning. 
Förhoppningsvis innebär det även 
större möjligheter på arbetsmarknaden 
för denna grupp.

FUBs huvudsakliga ståndpunkt är 
att all utbildning ska hålla en hög kva
lité och ges av behöriga lärare och peda

goger, oavsett skolform. Detta ska inte 
heller vara beroende av vart i landet 
utbildningen sker. Otydliga regelverk 
gör att det varierar väldigt mycket mel
lan kommunerna, i såväl organisering 
som kvalitén av vuxenutbildning. Sko
lan ska vara likvärdig, men det är den 
tyvärr inte idag. 

I början av sommaren träffade 
företrädare från Riksförbundet FUB 
utredningen för att presentera våra 
perspektiv och synpunkter. FUB kom
mer fortsättningsvis följa utredningen 
och bistå dem med underlag för att 
lyfta fram perspektiv som är viktiga för 
FUBs medlemmar. Här följer en kortare 
sammanfattning av de huvudsakliga 
synpunkter som FUB lyfte med utred
ningen:

– Utredningen måste ansvara för att 
de elever som idag studerar vid särvux 
inte får indragna resurser och minskad 
tillgång till stöd och anpassning, oav
sett om utredningen föreslår att särvux 
ska fortsätta vara en egen skolform 
eller inte. 

– Tillgången på lärare och pedago
ger med specialpedagogisk kompetens 
måste öka, även inom vuxenutbild
ningen. En specialpedagogisk kompe
tens behöver också finnas på en över
gripande nivå inom organisationerna, 
för att inverka på utformning och 
organisering av vuxenutbildningen. 

– Lärare och pedagoger som undervi
sar denna målgrupp inom vuxenutbild
ningen måste ha åldersadekvat utbild
ning och specialpedagogisk kompetens 
för att säkerställa en undervisning av 
god kvalité. 

– Specialiseringskurser om funk
tionsnedsättningar, flerfunktionsned
sättning och alternativ och komplet
terande kommunikation (AKK) måste 
utvecklas och ingå i all lärar och 
rektorsutbildning. Det är nödvändiga 
kunskaper för att lärare och pedagoger 

ska kunna skapa tillgängliga och inklu
derande lärmiljöer. Dessa behöver även 
erbjudas lärare, pedagoger och perso
nal som redan är verksamma i skolan 
genom fortbildning. 

– Tillgången på studie och yrkesväg
ledare med specialpedagogisk kompe
tens måste öka, även inom vuxenutbild
ningen. Elever med utvecklingsstörning 
har också rätt att ta informerade beslut 
om deras studiesituation och framtid, 
men det brister ofta idag.

– Fortsatt utbildning efter gymna
siesärskolan och särvux samt tillgång 
till ett livslångt lärande ska vara en 
reell möjlighet även för personer med 
utvecklingsstörning. Därför vill vi ha 
flera studiemöjligheter för personer 
med utvecklingsstörning gärna i nära 
samverkan med arbetsmarknaden. 
Personer som har omfattande funk
tionsnedsättningar och flerfunktions
nedsättning glöms ofta bort i dessa 
sammanhang. FUB menar att även 
dessa grupper måste få tillgång till ett 
lärande under hela livet.

– Personer med utvecklingsstörning 
måste få möjlighet att vidmakthålla 
eller återfå kunskap, vilket inte ingår 
i vuxenutbildningens nuvarande upp
drag. Detta är särskilt viktigt för FUBs 
målgrupp som många gånger behöver 
upprepa och praktisera sina kunskaper 
för att hålla dem vid liv. 
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN 

RIKSFÖRBUNDET FUB

En vuxenutbildning för alla
En särskild utredare fick i våras uppdraget att undersöka behovet av förändringar i regleringen 
av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och 

särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredningen är viktig för personer med utvecklingsstörning 
och deras rätt till vuxenutbildning, vidareutbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. 

Nedan sammanfattas utredningens uppdrag och hur Riksförbundet FUB  
kommer arbeta för att påverka utredningen. 

Zarah Melander
ombudsman
zarah.melander@fub.se
08-508 866 51
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 I slutet av sommaren besvarade Riks
förbundet FUB Skolkommissionens 
slutbetänkande ”Samling för skolan 

– Nationell strategi för kunskap och lik
värdighet”. Skolkommissionens förslag 
presenterades i april och behandlar i 
korta drag ökade kunskapsresultat, ökad 
kvalitet i undervisningen och en ökad 
likvärdighet i skolan. Deras arbete har 
framför allt fokuserat på förskoleklas
sen, grundskolan och gymnasie skolan. 

Omfattar inte särskolan 
I slutbetänkandet betonas vikten av 
ett samlat grepp om skolan och ett 
flertal av de förslag som presenteras 
syftar till att stärka och möjliggöra en 
likvärdig skola. Dessa förslag innebär 
förändringar för hela skolväsendet och 
alla barn och elever i skolan påverkas 
därför av dem. Men trots det behand
lar inte Skolkommissionen grund och 
gymnasiesärskolan och de elever som 
läser integrerat med dessa läroplaner. 
FUBs övergripande synpunkt är att fler 
av förslagen som presenteras är bra 
– men att det är ytterst beklagligt att 
det ”samlade greppet” som presenteras 
inte omfattar särskolan. FUB menar att 
det går emot idén om en inkluderande 
skola. I en kort inledning beskriver 
Skolkommissionen framväxten av 
särskolan. Beskrivningen utgörs av en 
historisk skildring av de institutioner 
som fanns förr och hur detta har bidra
git till den nutida idén om inkludering 
inom skolväsendet. FUB anser att denna 
del är alldeles för kort och innehållslös 
och menar att det är bekymmersamt 
att Skolkommissionen valt att göra så 
stora svep från dåtidens institutioner 
till dagens inkludering.

Måste garanteras likvärdighet 
Utöver det lyfter FUB bland annat att 
alla elever måste garanteras likvärdig
het och en undervisning av hög kvali
tet. Detta måste även gälla elever som 
läser enligt grundsärskolans läroplan. 

Elever som läser enligt grundsärskolans 
läroplan måste få möta behöriga lärare 
och pedagoger, med både åldersadekvat 
utbildning och specialpedagogisk kom
petens. För att detta ska vara en reell 
möjlighet behövs ännu fler satsningar 
för att få flera utbildade speciallärare 
och specialpedagoger. 

FUB betonade även vikten av att 
alla som arbetar i skolan måste ingå i 

 kompetensutveckling och kvalitetshö
jande satsningar. Alla yrkeskategorier 
som är verksamma inom skolväsendet 
behöver till exempel få mer kunskap 
om utvecklingsstörning och olika funk
tionsnedsättningar – det för att höja 
kvalitén på hela skolan!
TEXT: ZARAH MELANDER, OMBUDSMAN 

RIKSFÖRBUNDET FUB

FUBs svar på remissen  
”Samling för skolan - Nationell strategi 

för kunskap och likvärdighet”

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
  beslutar i december 2017 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). 

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

Stiftelser eller ideella föreningar vars huvudsakliga uppgift är att stödja 
barns eller ungdomars behov i angivna hänseenden. Bidrag kan inte ges 
till institutioner och dylikt som har stat, kommun eller landsting som 
huvudman.

Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran 
och utbildning.

Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.
Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till 
stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg eller e-mail
ljc@carlssonsstiftelse.se. Tel. 042-21 70 19. 
OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller förening. 

Ansökningsblanketter finns även för nerladdning på
 www.carlssonsstiftelse.se
Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 15 oktober 2017.

Skriftligt besked om styrelsens beslut sänds till sökanden efter 
styrelsens sammanträde början december 2017.
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NOTISER

I sin bok ”När du ler stannar tiden” 
skildrar Anna Pella, mamma till Agnes som 
föddes med en svår hjärnskada, ett ovan-
ligt för äl draskap. Hon och Agnes pappa 
kastas från hopp till förtvivlan när Agnes 
går från frisk till allvarligt sjuk på bara några 
tim mar. Föräldrarna är experterna. De 
har huvudansvaret för Agnes kvali fi cerade 
me di cinska omvårdnad och har bakjour 
dyg net runt, året runt. De ad mi nistrerar 
och planerar, men är ständigt beredda på 
att planen spricker när Agnes plötsligt får 
svårt att andas och de måste kämpa för 
hennes liv. Trots det orkar de glädjas åt 
hennes lyckliga skratt när de dansar eller 
hoppar på studs mattan.

Anna Pellas skildring går rakt in i hjärtat. 
Den är varken sen ti mental eller hurtig. 
Mamma Anna har inga superkrafter, men 
hennes och hennes mans starka kärlek 
till Agnes bär dem alla. Boken om Agnes 
beskriver hur en familj med ett ovanligt 
barn format ett gott liv tillsammans med 
sina tre döttrar.

Det är skönt att få känna igen sig i en 
föräldraskildring. Det finns inte så många 
barn som Agnes eller barn med SLO, barn 
som har många och svåra funktionsned-
sättningar.

Det är viktigt för alla som kommer i kon-
takt med familjer som har ett barn med 
flera omfattande funktionsnedsättningar 
att läsa boken, kanske till och med nöd-
vändigt. För vissa saker måste upplevas för 
att förstås. Men läser man Anna Pellas bok 
får även de som inte har varit där en liten 
aning om hur det är.
TEXT: KARIN MOSSLER, MAMMA TILL JENNY   

Julia Henriksson är ny förbundsjurist på FUB. 
Hon efterträder Jesper Symreng. Julia Henriks-
son kommer närmast från förvaltningsrätten 
i Göteborg, där hon bland annat jobbat med 
LSS-frågor. 

– Jag är jätteglad och stolt över att ha fått 
det här jobbet. För mig känns det oerhört 
värdefullt att få jobba med FUB, som jag har 
egen erfarenhet av. FUB gör ett viktigt arbete 
för att personer med utvecklingsstörning ska få 
sina rättigheter tillgodosedda. Det ska bli väl-
digt spännande att få bli en del av det arbetet, 
säger Julia Henriksson och fortsätter:

– Min lillebror har en lindrig utvecklings-
störning och autism, så jag har funnits nära de 
frågor FUB arbetar med hela mitt liv. Då min 
familj alltid varit med i FUB, vet jag att det är 
en organisation som gör skillnad. 

Fakta
Namn: Julia Henriksson, ny förbunds-
jurist på FUB
Ålder: 32
Bor: Stockholm 
Fritid: Gillar att vara i skogen, bada och 
klappa djur. 
Det här tycker jag är viktigt: Att 
människor får vara sig själva och göra 
det de tycker om. 

”FUB är en organisation som gör skillnad” 
Julia Henriksson – ny förbundsjurist på FUB

Bokrecension

Julia Henriksson började på FUB i slutet av 
augusti och kommer i första hand att ha fokus 
på LSS-frågor.

–  I arbetet som FUB driver gentemot 
LSS-utredningen kommer jag bland annat 
kunna bidra med ett domstolsperspektiv. Att få 
möjlighet att driva på för att stärka LSS, känns 
både utmanande och väldigt meningsfullt, 
säger hon och ser fram mot att få lära sig mer 
om påverkansarbete och hur FUB arbetar på 
riksnivå.

– Förhoppningsvis kommer jag också kunna 
vara ett stöd för FUBs medlemmar i olika rätts-
frågor. Det känns både lite nervöst och väldigt 
roligt. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

Från och med den 1 juli 2017 finns det möjlig-
het att ge någon en framtidsfullmakt. Fram-
tidsfullmakt innebär att en enskild person själv 
kan utse någon som ska ta hand om deras 
personliga och ekonomiska angelägenheter 
om de senare i livet inte själva kan det. I lagen 
anges som exempel när den enskilde drabbas 
av en olycka, sjukdom, psykisk störning el-
ler försvagat hälsotillstånd på grund av ålder. 
Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man 
och förvaltare och ett komplement till vanliga 
fullmakter. Den nya lagen motiveras med att 
den stärker enskildas självbestämmande ge-
nom att förbättra möjligheterna att planera 
framtiden och behålla kontrollen över frågor 
som är av stor betydelse för dem. 

Reglerna om framtidsfullmakter komplet-

teras med behörighetsregler för anhöriga så att 
de kan hjälpa till med ekonomiska angelägen-
heter, när det är uppenbart att en enskild inte 
längre själv klarar av att sköta dem. En anhörig 
ska agera i enlighet med den enskildes intres-
sen och beakta dennes vilja eller förmodade 
inställning. 

Reglerna om framtidsfullmakt och anhörig-
behörighet gäller inte om den enskilde redan 
företräds av en god man eller förvaltare.
TEXT: JULIA HENRIKSSON, FÖRBUNDSJURIST PÅ 

FUB, 08-508 866 53 

Har du frågor: Konsumentverket ger obe-
roende vägledning bland annat när det 
gäller pengar och ekonomi.
www.hallakonsument.se, 0771-525 525

Ny lag om framtidsfullmakter och 
behörighet för anhöriga

ANNONS



DET FINNS PLATS FÖR ER OCKSÅ!

ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP 
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN. 

SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA 
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.

KONTAKTA:  
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se

JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN 
OCH STÖDJER FUB !
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