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Sara jobbar på en bondgård
Politik på FUB:s läger
Revyresan - glittrigt spex i dalarna

Nya
vänner

Inre Ringen till England • Skriv till Nina! • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B
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En dag på bondgården

Sara tar
hand om
kaninerna.
Årstider gård är en daglig verksamhet på en bondgård.

Årstider gård ligger i Småland.
Här har man som jobb att
ta hand om djur på dagarna.
En av dem som jobbar här är
Sara Andreasson.
Hon tar hand om kor och kaniner.

Marcus
Nilsson trivs
när han får
köra traktor.

Sara Andreasson, Fredrik Holmdahl och
Marcus Nilsson visar runt på gården.
Årstider gård är en daglig verksamhet

Alla som är här på dagarna

där man tar hand om djur.

har ansvar för några djur.

Man ger dem mat och vatten

Sara har hand om kaninerna

och gör rent där de sover.

och korna på gården.

Här finns hästar, kor, får, höns,

Fredrik brukar hämta vatten

kaniner och hundar.

till hästarna. Han visar hur man gör.

Sara är också van vid hästar

Marcus trivs bäst när han får

då hon ridit mycket.

köra med traktorn på gården.

– Jag blir glad av att vara med djur. Och så är

Det finns många olika saker att

det lugnt här. Jag gör många olika saker.

göra på en gård.

Om jag inte tittar till djuren rider jag Garpla,

Därför går det ofta att

berättar Sara.

hitta något man trivs med.

Sara och Fredrik ser till korna.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Inre Ringens ordförande
Anna på kongress i England
Inre Ringens ordförande
Anna Hildingsson skriver
om när hon var i England.

från Studieförbundet Vuxenskolan.
Kjell berättade för publiken
om studiecirkeln ”Bli en lättläst politiker”.
Den handlar om hur politiska partier
och politiker kan bli bättre
på att skriva och prata på lätt svenska.
Jag höll ett tal om rätten att rösta
och att få information som man förstår.
I talet berättade jag om ”Mitt val”.
Mitt val är studiecirklar och diskussioner

I maj var jag på världskongressen
Inclusion International i Birmingham.
Inclusion International är ett
internationellt nätverk för personer
med intellektuella funktionsnedsättningar och deras familjer.
Temat för konferensen var
Lära, Inspirera, Leda.

med politiker för personer

Under konferensen hölls många

Det var en väldigt spännande

presentationer. En del handlade om val,

och intressant konferens.

demokrati och rösträtt.

Det var väldigt kul att få berätta

Jag reste tillsammans med Kjell Stjernholm

om hur vi jobbar inför valet i Sverige.

som behöver enkel information
om vår demokrati
och hur det går till att rösta.
Jag gav publiken tre råd:
Kräv din rätt att rösta!
Kräv information som du förstår!
Skaffa några att jobba tillsammans med!

TEXT: ANNA HILDINGSSON
FOTO: JULIA HENRIKSSON
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Politiker kom till demokratiläger

Lisa Palm från Feministiskt initiativ,
Victoria Valverde och Karin Ahlinder
pratar om frågor de tycker är viktiga.

Alla deltagarna på demokratilägret och politiker från fem partier.

I slutet av sommaren höll FUB
ett demokratiläger.
Där träffades 15 unga personer
för att prata om val och politik.
Politiker kom också till lägret.

Alice Lundh Papiernik pratar med

Mariana Duarte från Miljöpartiet.

Det var första gången FUB ordnade
ett läger om demokrati för unga människor.
Det var på en folkhögskola i Södertälje.
Alla var under 30 år.
På lägret lärde man sig om valet

Iris Ekholm.

Axel Isaksson.

och pratade om vilka frågor man själv

Axel Isaksson är 24 år och från Luleå.

tycker är viktiga i politiken.

Han tycker att lägret har varit bra.

En dag kom 5 politiker från olika partier.

– Ganska många frågor är viktiga,

De fick svara på frågor och lösa problem

tycker han.

tillsammans med de som var på lägret.

En är rätten att ha kvar sin kontakt-

Iris Ekholm är 23 år

person när man flyttar till eget boende.

och kommer från Lund.

Axel har själv en kontaktperson som

Hon ska rösta i valet.

betyder mycket för honom.

– Ja, det ska jag.

– Om jag flyttar till en egen bostad

Jag tycker att det är mycket viktigt.

kan jag bli av med honom, säger han.

Hela min familj gör det, säger hon.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Johanna
och Maria
Thunell
sjunger
och dansar
till låten
Stay the
night.

Många skratt när
Revyresan uppträder
Det glittrar i silverkläderna
när artisterna i gruppen
Revyresan står på scenen.
De sjunger, dansar och
spelar roliga sketcher.
Många elever som går
på Ljungbergsgymnasiet
i Borlänge i Dalarna
är med i Revyresan.

De tränar varje vecka.
Några artister är äldre och har slutat skolan.
De har Revyresan som daglig verksamhet.
Hanna Lif har varit här många år.
Nu hjälper hon dem som är nya.
– Jag började på estet
för att jag hade hört
att man fick spela teater
och sjunga där, berättar hon.
Hanna berättar också

Revyresan är populära.

att hon lärt sig mycket

När de spelar teater, sjunger

av att spela teater.

och dansar är det mycket publik.

– Jag har lärt mig att bli

Ungdomarna är jättebra

mer säker på mig själv

på sång och dans.

när jag är på scenen,

6 · UNIK LÄTTLÄST

Ny bok skriven
av personerer
som är funkis
och HBTQ

Min verklighet.
Deniz Babacan och Sofia Störling.

Min verklighet är en ny bok
skriven av unga HBTQ-personer
som har en funktionsnedsättning.
De berättar om sina liv.
säger hon.

Texterna är korta och lättlästa.

Allra roligast tycker Hanna

De handlar om kärlek,

att det är att spela apa.

relationer och vardagen.

– Det är jag mest taggad på.

Hanna Lif.

Då får jag spexa loss!

Mycket handlar om att få
vara den man är
och få respekt för det.

Revyresan spelar på

Alla som skriver i boken

Maximteatern i Borlänge

jobbar på daglig verksamhet

men de uppträder på flera platser.

eller bor i gruppbostad.

Varje jul gör de en show.

HBTQ är en förkortning av orden

De får alltid många i publiken.

homosexuell, bisexuell,

Och publiken skrattar

transperson och queer.

och applåderar mycket.

Funkis är en förkortning av

Nu har Revyresan funnits i 10 år.

funktionsnedsättning.

Då ska de ska ge ut en bok med bilder.

Boken ges ut av RFSL Stockholm.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person som
du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB:s kansli
Box 1181
171 23 Solna
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
8 · UNIK LÄTTLÄST

Hej, jag är 46, bor i Örebro. Intressen är sport, titta
på TV m.m. Söker en kvinna 35-55 år. Behöver inte
ha samma intressen som jag.
Skriv till Magnus 286
Hej! Jag är en kvinna på 65 år som bor i Stockholm. Jag är änka sedan några år och har en vuxen
dotter. Jag letar efter människor att umgås med och
t.ex. gå och simma, gå och fika och shoppa och hitta
på lagom roliga saker på helgerna. Hör gärna av dig!
Skriv till Pia 285
Hej, jag är en tjej på 55 år som bor i Lidköping.
Vill ha brevvän som passar i ålder. Hoppas ni bor i
Lidköping. Ni får veta mera om mig i nästa brevsvar.
Skriv till Anneli 061
Jag är en kille på 53 år som bor i Rimforsa i
Östergötland. Jag tycker om att jobba ute med djur
och natur. Jag bor i gruppboende. Jag älskar bastubad. Mina fritidsintressen är att dansa, gå på Hammarbymatcher och förstås basta. Jag har 2 pappor,
en biologisk och 1 som tagit hand om mig när jag
var liten. Sammanlagt har jag 13 syskon! Jag hoppas
få svar ifrån DIG!
Skriv till Danne 011
Hej, jag är en kille på 35 år som vill lära känna
någon glad och omtänksam tjej. Jag tycker om att
umgås med vänner och göra olika saker tillsammans
som att gå på bio, dans hockey, fika. Jag tycker även
om djur. Jag skulle nu gärna vilja träffa en tjej som
är i min ålder och det skulle vara kul om du bor i
närheten av Gävle så att vi kan ses om vi båda vill
det. Tveka inte att höra av dig.
Skriv till Josef 036
Hej! Jag är en 32-årig, självständig kvinna som
söker kärleken. Jag bor i en egen lägenhet med min
hund. På fritiden gillar jag att gå promenader och
hålla hand, samt mysiga hemmakvällar. Jag söker en
man mellan 30 och 45 år, i Småland. Skicka gärna
med ett foto på dig själv.
Skriv till Hanna 283
Hej, jag är 35 år och bor i serviceboende i Borlänge. Jag söker en tjej mellan 35 och 37 år som
helst bor i Dalarna. Mina intressen är fotboll m.m.

Hoppas på svar.
Skriv till Patrik 282
Hej, jag är 24 år. Jag söker en underbar kvinna
i Sverige. Helst i närheten av Jönköping och Huskvarna. Jag har ett husdjur som heter Jum Jum.
Jag hade en tjej, men mina föräldrar tyckte att hon
inte var lämplig. Jag vill ha en god, snäll tjej som
kan komma och hälsa på mig.
Skriv till Emma 222
Hej, Jag är 36 år, söker en kille som ska vara 36
eller 37. Mina intressen är musik, festa, myskvällar, data, vänner, resor, laga mat och zumba.
Jag jobbar på dagcenter och Folkets hus. Jag bor i
egen lägenhet.
Skriv till Sara 044
Jag är en snäll singelkille på 43 år från Dalarna.
Rök- och spritfri. Jag har körkort/egen bil. Mina
intressen: bilturer, bio, bowling, dansa, fiska, resa,
äventyrsbad m.m. Jag bor själv i egen lägenhet.
Söker någon som vill hitta på roliga saker med
mig, en resbar tjej i passande ålder som bor i
Dalarna.
Skriv till Ola 001
Jag är en kille på 34 år och bor i Örkelljunga.
Jag söker en flickvän mellan 20 och 40 år. Helst
i Skåne, södra Halland eller södra Småland. Jag
gillar att vara ute, promenera, grilla. Jag tycker om
att titta på folkrace och gå på marknader, och att
titta på hockey och innebandy. Jag är kärleksfull,
omtänksam och snäll.
Skriv till Mattias 124
Hej, jag är 64 år. Jag söker en flickvän 40–70 år i
Eskilstuna eller i närheten. Mina intressen är att gå
på loppis, dansa, naturen, bilar och djur och cyklar.
Skriv till Per-Erik 051

Kvinna på 56 år. Intressen är mysiga hemmakvällar, promenader, cykla, handarbete, natur,
gärna bastubad och musik. Söker kille i
passande ålder, gärna från Västervik, Gamleby
eller Överum. Helst närheten här i Kalmar län.
Han ska vara ärlig, snäll, ödmjuk och ha humor.
Skriv till Seija 119
Hej, jag är kille som vill ha tjejkompisar helst
i Trollhättan. Mina intressen: Musik, filmer.
Skriv till Håkan 139
Hej, Jag är en tjej på 33 år som söker en
pojkvän. Du ska helst bo i Örebro län men det
är inget krav. Det jag gillar är mysiga hemmakvällar, läsa böcker, länsdans, träffa min son.
Hoppas vi blir tillsammans för evigt. Skicka ett
foto på dig.
Skriv till Johanna 165

Efterlysning!
Har du träffat en vän genom
Uniks sidor Nya vänner
– mejla eller skriv och berätta.
unik@fub.se

Hej, jag är 52 år, vill träffa pojkvän. Är lite mjuk
och rund. Det är bra om du bor i Stockholmstrakten och har bil, bor i Södertälje med min mamma,
har några handikapp. Puss och kram.
Skriv till Thomas 079
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INRE RINGEN SVERIGE har ordet

Ställ frågor

– till alla partier!
Hej Unikläsare!
Nu var dags igen för mig att skriva!
Först vill jag säga att det var så roligt
att träffa så många på riksstämman!
Jag ser jättemycket fram emot
att jobba med alla viktiga frågor
som vi beslutade om på riksstämman i maj!

Hemma i Falkenberg har vi ett projekt
som började under våren.
Det vill jag berätta om.

Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se

Vi besökte alla dagliga verksamheter

FUB pratade med politiker
för att höra hur det fungerar.

Vi vill ha svar på de här frågorna:

Hur kommer du till din dagliga verksamhet?

IHur
somras
FUB
på Gotland
många var
dagliga
verksamheter
arbetar du på?
och politikerveckan
i Almedalen.
Tycker
du att ditt jobb är viktigt
och meningsfullt?
Därviträffas
När
har varitpolitiker
på alla verksamheter,
samlar
vi alla svar.
som bestämmer
mycket i Sverige.
Nu
är höll
det juseminarier,
snart val och vi
FUB
ska träffa de olika partierna i vår kommun.
ett slags möten.
Inre Ringen Sveriges styrelse

har tagit fram frågor
FUB var i Almedalen
som ni alla kan använda
för att få alla att förstå
i era kommuner också.
vad som är viktigt
Det hoppas jag verkligen att ni gör!
för personer med

med funktionsnedsättning ofta
får sämre vård.
Frågorna finns i faddebrevet
Ett annat seminarium handlade om
som Inre Ringen skickade ut i april.
att det byggs för få LSS-bostäder.
I sommar ska jag bli gammelfaster
Ett seminarium handlade om hur
för första gången.
skolan kan bli bättre för den som
Spännande!
har en funktionsnedsättning.
Jag önskar alla en
glad sommar och en
Det fjärde seminiariet handlade
trevlig semester!
om daglig verksamhet
Gunilla Karlsson
och hur den kan bli bättre.

intellektuell funktionsnedsättning.
Många ville veta vad FUB tycker. Det var
FUB höll fyra seminarier:
Ett seminarium handlade om att personer
10 · UNIK LÄTTLÄST

fullt på seminarierna.

FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

F R Å GE SP A LTE N
Kan jag bo i en vanlig lägenhet i centrum?
Jag vill flytta till en lägenhet i centrum.
Får jag hjälp enligt LSS då?
Fråga
Jag vill flytta hemifrån snart.
LSS- handläggaren säger att jag bara kan flytta utanför centrum.
Utanför centrum finns en LSS-bostad i form av servicelägenhet
som jag kan få.
Jag vill bo i centrum.
Nu har jag fått en hyreslägenhet i centrum.
Mamma säger att jag inte kan flytta om jag inte får hjälp enligt LSS.

FOTO: PIXABAY

Får jag hjälp enligt LSS i hyreslägenheten som ligger i centrum?
Har jag en LSS-bostad då?
Kan jag åka på aktiviteter med mina kompisar
som bor i lägenheterna utanför centrum?
Svar
Du har inte en LSS-bostad i centrum
utan istället en egen lägenhet som alla andra.
Om man har behov kan man få hjälp i en egen lägenhet genom socialtjänstlagen.
Du kan också fortfarande ansöka om andra LSS-insatser .
Andra LSS-insatser kan till exempel vara daglig verksamhet, ledsagare och kontaktperson.
Just nu håller regeringen på att göra en ny LSS-lag.
I den nya lagen kommer det att finnas en ny LSS-insats i egen lägenhet.
När den nya LSS-insatsen kommer behöver man inte hjälp genom socialtjänstlagen.
Du har inte rätt att åka på aktiviteter med dina kompisar som bor i LSS-boende.
Däremot har du så klart rätt att hälsa på dem som alla andra i deras lägenhet.
Men alla kommuner gör olika det kallas för kommunalt självstyre.

Har du också en fråga?
Skriv till Nina!
Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-508 866 28
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Ö VRI GT I UNIK
Lär dig cykla på cykelläger.
FUB i Stockholm har haft
ett cykelläger i sommar.
Där har barn tränat cykling
med ombyggda cyklar.
Idén kommer från USA.
Många som tränar
på lägret lär sig snabbt.

SID 12

Politiker besökte Mora
och pratade så alla förstod.
Deltagarna i kursen Anpassad IT
tyckte att politiker pratar svårt.
Därför bjöd de in tre
politiker från riksdagen.
Det blev en kväll när
politikerna pratade begripligt.

SID 32

FUB i Trollhättan får
många nya medlemmar.
För några år sedan var det
svårt för FUB i Trollhättan.
Men nu går det jättebra.
De har ett nytt hus och
många nya medlemmar.

SID 8

Mer om FUB i Almedalen
FUB var i Almedalen
i sommar. Där pratade de
med politiker och andra
om vad FUB tycker är viktigt.
Mer om alla FUB:s seminarier
går att läsa här:

SID 22
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Tävling!
Uniks tävling är likadan
som alltid.
Det gäller att hitta
fotot som syns lite i
nyckelhålet.
Nu har vi
priser från FUB.
En CD-skiva
och ett svettband.

1:a pris, CD-skiva

2–5 pris, svettband

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
X. Sidan 13
2. Sidan 29
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB:s kansli
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 27 september måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
och skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 3, 2018:
3, sidan 32.
Vinnare:
1:a pris CD-skiva
1. Margaretha Ringh, Örebro
2–5:e svettband
2. Anna-Karin Carlsson, Västra Frölunda
3. Hanna Lindbäck, Luleå.
4. Heidi Skaale, Katrineholm
5. Katrin Jansson, Nödinge
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TEMA:
NYTT:

FUB i Almedalen

Politik på ungt sommarläger

LOKALT: Trollhättan
REPORTAGE: En

går före

dag bland djuren

Revy, cykelläger, politikerträff och mycket mer

+13 sidor lättläst • Fråga Nina! • Nya vänner

Innehåll 3/2018
4.......................Ledare
6.......................Debatt
8.........................Trollhättan nystartar
10....................En glittrande revyresa
12......................Kursen som får cykelhjulen att snurra
14......................Gården som ger möjligheter
18......................Ung politik på sommarlägret
22......................TEMA: FUB i Almedalen
24......................FUB i Almedalen
32......................Lätt politikerträff i Mora
33......................Inre Ringen på världskonferens
32....................Landet runt
Sidan 22. Högtryck i Almedalen. Vädret, valtemperaturen och
intresset för funktionsrättsfrågor slog alla i topp.

LÄTTLÄST

2.......................Sara jobbar på bondgård
4.......................Inre Ringen till England
5.......................Ett sommarläger om politik
6.......................Revyresan lockar till skratt
8.......................Nya vänner
10....................FUB i Almedalen
11....................Frågespalten
12......................Övrigt i Unik
13......................Tävling

Sidan 10. Trollhättan
regerar! På ett par år
har föreningen gått
från kris till succé. Läs
om framgången.

Omslag: Johanna och Maria Thunell i Stay the night, Revyresan i Borlänge.
Omslag Lättläst: Sara Andreasson jobbar på den daglig verksamheten Årstider gård.
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Harald Strand, ordförande
harald.strand@fub.se
070-754 68 98
Anders Lago, 1:e vice ordförande
anders.lago@fub.se
Jan-Åke Wendel, 2:e vice
ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Elisabeth Sandlund,
elisabeth.sandlund@fub.se
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Elisabeth Langran
elisabeth.langran@fub.se

Therese Nilsson
therese.nilsson@fub.se
Telefon: 072-314 70 00
Elisabeth Ingvarsson
elisabeth.ingvarsson@fub.se
070-867 61 85
INRE RINGEN SVERIGE STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 hem, efter 17.00
Markus Petersson, vice ordförande
mackangast@gmail.com
070-776 62 57
Per-Åke Berglund
diskchef392@gmail.com
072-551 17 38
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
073-031 73 04
Kristine Petersson
kristinepetersson@hotmail.com
076-145 09 14

Krister Ekberg
krister.ekberg@fub.se

Elin Vesterlund
elin.vesterlund@bahnhof.se

Monika Gebart
monika.gebart@fub.se

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

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

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

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

Eva Borgström, ombudsman
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Almedalen, politik på läger
och en dag på bondgården.
Sidan 26.
Årstider
Gård utanför
Jönköping
- en daglig
verksamhet där
djur är en stor
del av dagen.

Hej Unikläsare!
När tidningen landar i din brevlåda är det förmodligen
bara några dagar kvar till valet. Ett val som präglat mediebevakningen ett tag. Valåret gjorde också årets Alemedalsvecka extra intensiv. Intresset för funktionsrättsfrågor
var stort när politiker, intresseorganisationer, medier och
företag invaderade Visby. FUB satsade stort med flera välbesökta seminarier. Läs om FUB i Almedalen på sidan 22.
I augusti höll FUB ett demokratiläger i Södertälje där
unga vuxna fick mer kunskaper om val och demokrati.
Tillsammans med besökande politiker diskuterade de vilka
frågor de tycker är viktigast för våra politiker att ta tag i.
Projektet Grön Arena-gårdar bygger på att lantbruk
kan vara en bra miljö för daglig verksamhet. Att sköta djur
och gårdens sysslor får många människor att må bra. Runt
om i landet väntar 75 gårdar på att ta emot nya deltagare
men många kommuner säger nej. Följ med en dag på
Årstider gård i Småland på sidan 14.
Välkomna till Unik nummer 4 – en tidning som bjuder
på både valläsning och reportage.

Magnus Carlstedt
Redaktör för Unik
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Regeringen bär ansvaret
”En ung man med Downs syndrom och utvecklingsstörning blev skjuten av polis i
Stockholm. Ofattbart och chockerande för oss i FUB, som lätt kunde konstatera att
hans funktionsnedsättning var tydlig.”
Det har varit en ovanligt varm sommar i år. Många har njutit
av värmen medan andra har lidit av densamma. Det är ytterligare ett bevis på att vi människor är olika med individuella
behov och känslor.
Sommaren för FUB inleddes med ett flertal debattartiklar
som belyser alla insatser som ingår i LSS, inte bara assistans.
Det kulminerade i Almedalen med 4 egna välbesökta seminarier plus deltagande i politikerutfrågningar hos Funktionsrätt Sverige. Bra genomfört av vårt kansli samt av Elisabeth
och Lillemor som var där som våra styrelserepresentanter.
Under sommaren har FUB och Inre ringen börjat arbetet kring valet, först med filmer och artiklar, sedan med ett
valläger i augusti. En viktig uppgift i vårt arbete för ökat
självbestämmande för dem som omfattas av LSS. Vi har sett
många fina inlägg och filmer vi alla kan glädja oss åt!
Under högsommaren inträffade några tragiska händelser,
som fick stort genomslag i riksmedierna. En ung man med
Downs syndrom och utvecklingsstörning blev skjuten av
polis i Stockholm. Ofattbart och chockerande för oss i FUB,
som lätt kunde konstatera att hans funktionsnedsättning var
tydlig. Dessutom var hans vapen ingen kopia utan tydligt
ett leksaksvapen. Antalet skott som avlossades av tre poliser
mot Eric gör vår upprördhet ännu större. Att Eric sedan fick
ligga och förblöda utan åtgärd från poliserna är svårt att
fatta. Vi får hoppas att utredningen ger oss några bättre svar
om varför? Men inget kan ge Erics föräldrar honom tillbaka.
Lite senare fick vi via medierna information om en tidigare
händelse i Skåne, där en annan Erik, något yngre med autism
och utvecklingsstörning, blivit grovt misshandlad vid ett liknande ingripande från poliser. Även denne Erik lekte med ett
leksaksvapen utanför sin bostad. Några uppfattade leksaken
som ett riktigt vapen och tillkallade polis? Trots att han lydigt
lade ner sitt vapen och sträckte upp sina händer som polisen
krävde, lade de brutalt ner honom och bröt hans arm på tre
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ställen. Helt osannolikt, men som pappan sa senare: ”Han
blev ju i alla fall inte skjuten.”
Det enda goda som kom ut av dessa händelser är att
en diskussion uppstått om polisens bristande kunskap om
funktionsnedsättningar. Funktionsrätt Sverige skrev en bra
debattartikel om detta som vi alla bör läsa.
Vi intresseorganisationer måste bli bättre på att sprida all den
kunskap vi har, men som saknas i samhället, inte bara hos
polisen. Det drabbar våra medlemmar d a g l i g e n .
Men jag som pluggat Funktionsrättskonventionen vet att enligt artikel
8 ligger ansvaret hos vår regering!
Det är således de som misslyckats
mest, inte vi.
Klen tröst förstår jag, men vi
måste ändå peka ut vem som
bär ansvaret. Inte enskilda
poliser eller vårdgivare,
utan regeringen.
Jag gläder mig åt att jag
som ny ordförande kommit till ”ett dukat bord”! Vi
har nu ett rikskansli som är
kompetent, arbetsvilligt och
vässat med argument och vilja.
Tack för det, Lillemor, och ni
andra som hjälpt till att duka!

Harald Strand,
ordförande Riksförbundet FUB

ANNONS
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Dödsskjutningen som
chockar Sverige
I början av augusti sköts en 20-årig man med Downs syndrom av polisen i
Stockholm efter vad de uppfattade som en hotfull situation. Eric Thorell dog av
skadorna, och händelsen har berört många starkt.
Händelsen när 20 årige Eric Thorell sköts av tre poliser i
Vasastan i Stockholm, tidigt på morgonen den 2 augusti har
berört och upprört många människor. Händelsen har också
uppmärksammats utomlands och gett upphov till en debatt
om polisens handlande.
Eric, som hade Downs sydrom, hade rymt lägenheten där
han bodde med sin pappa, i närheten. Med sig hade han ett
leksaksgevär. Någon som såg honom misstolkade situationen och tillkallade polis. De tre poliserna uppfattade av skäl
som ännu inte är utredda händelsen som hotfull. De sköt mot
Eric som träffades av flera skott och senare avled på sjukhus.
Skjutningen har rapporterats om och kommenterats brett
i svenska medier.
Elisabeth Sandlund, FUB:s förbundsstyrelse, var en av dem
som uttalade sig om händelsen.
– När man hör om det så blir man bestört och förtvivlad.
Eftersom jag själv har en dotter med utvecklingsstörning
så tänker jag förstås mycket på föräldrarna, säger hon till

Sveriges Radio.
Händelsen har också fått spridning utomland. Brittiska och
amerikanska CNN tar upp händelsen och citerar föräldrarna.
Erics död har berört många människor starkt. Till den
öppna begravningsgudstjänsten som hölls i Gustaf Vasa
kyrka i Stockholm kom hundratals personer. Många har visat
stöd för Erics familj.
Exakt vad som hände under skjutningen utreds nu av Särskilda åklagarkammaren. Detta görs alltid när polisen skjuter
så kallad verkanseld. Man utreder också om något tjänstefel
begåtts. Varken polis eller åklagaren kommenterar fallet förrän förundersökningen är avslutad.
När tidningen går i tryck pågår ännu förundersökningen.
Ingen enskild polis är i dagsläget misstänkt för tjänstefel.
Läs också Harald Strands ledare på sidan 4 där han som
ordförande för Riksförbundet skriver om skjutningen.

TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
FOTO:TT
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I KORTHET

Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

FUB aktiv i debatten inför valet.

Under våren och sommaren har FUB synts och hörts mycket i
debatten. Förutom stor närvaro i Almedalen har flera debattartiklar publicerats i förbundets namn. Läs dem på www.fub.
se/lss !

Volymen på max.

Nu startar ett nytt projekt där FUB i samarbete med Postkodslotteriet ska bilda och driva ungdomsnätverk med fokus
på unga kvinnor, hos lokalföreningarna. Projektledare för
Volymen på max är Elin Bonnier. Hon har bland annat en
bakgrund från Riksförbundet ovanliga diagnoser och från
tv- och filmbranschen. Vilka lokalföreningar som kommer
att arbeta i projektet är ännu inte bestämt utan kommer
att avgöras via en tävling. Mer information om tävlingen
kommer snart.

LSS på löpsedlar när Funktionsrätt Sverige
publicerade partianalys.
I valets slutskede publicerade paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, där FUB ingår, en undersökning där riksdagspartierna fått svara på 15 frågor angående bland annat
LSS. Liberalerna hamnade i topp med många positiva svar.
Vänsterpartiet hamnade på andra plats och var det parti som
utmärkte sig genom sitt handlande under förra mandatperioden. Undersökningen finns på: funktionsratt.se/valet-2018/
partianalys.

Nytt Arvsfondsprojekt för personer med
flerfunktionsnedsättning

Under Arvsfondens sista möte före sommaren beslutade
Arvsfondsdelegationen att ge Riksförbundet FUB 6,2 miljoner för projektet Vi är med!, där vi ska ta fram nya metoder
för att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska
kunna vara mer delaktiga. I projektet samarbetar FUB med
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges
Arbetsterapeuter och DART – Kommunikations- och dataresurscenter. Målgruppen är vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Men även anhöriga och personer som arbetar med
personer med flerfunktionsnedsättning kommer att vara
med i projektet.
Vi är med! startar den första september och kommer
ledas av projektledare Pia Käcker, som har en gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Projektet pågår sedan
under drygt tre år. I projektet kommer bland annat ett Vi är
med!-metodpaket och en utbildningsmodell, för en ökad
kommunikation och delaktighet för gruppen, att utvecklas.
Metoden kommer utformas så att den är lätt att använda och
sprida till professionen och anhöriga som möter personer
med flerfunktionsnedsättning. Arbetet med metodutvecklingen kommer i första steget genomföras i några utvalda
verksamheter i Göteborg och Norrköping. Längre fram i
projektet är det tänkt att fler verksamheter ska ingå.

Lätt om dataskyddsförordningen

En lättläst förklaring av GDPR finns framtagen av DART på
adressen: http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/
GDPR-lattlast-Dart.pdf
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”Så efter ett sista härligt
sommarlov i Spanien var
det dags att börja jobba
som hundskötare på
Änglahunden. ”

Trollhättan nystartar

För några år sedan
var det jättesvårt att
få folk att engagera
sig i Trollhättans FUBförening. Nu är det
i stället fullsatt i det
nya föreningshuset.
Föreningen har också
fått kommunen att prova
Laholmsmodellen för
friare ledsagning.
Senada Demirovic och Emma Jacobsson.

N

är Unik besöker föreningen är det säsongens sista onsdagskafé. Den stora salen är fullsatt och stämningen på topp. Det
bjuds på musik, lotteri och fika från det egna kaféet.
För några år sedan såg det inte lika ljust ut. Föreningen hade
tvingats sälja sin gård, Solgården, då det saknades pengar till renovering. När den källarlokal som föreningen hyrt i många år dömdes
ut vid en brandinspektion fick verksamheten stänga med omedelbar verkan. Det var en timme innan det populära onsdagskaféet
skulle börja.
Bristerna i lokalen gick inte att åtgärda, och styrelsen fick se sig
om efter alternativ. Svenska kyrkan skulle sälja ett församlingshus
som kunde passa. Huset var över 600 kvadratmeter, med en uppvuxen trädgård. Det låg i ett lugnt område med buss från centrala
Trollhättan. Tyvärr var priset för högt för föreningen. Men efter
ett möte med företrädare för Svenska kyrkan, där föreningen
redogjorde för föreningens verksamhet, värderingar och visioner,
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samt sina planer för hur de tänkte klara ekonomin kring huset,
blev affären ändå möjlig.
Informationsmöte
Styrelsen ordnade då ett möte där medlemmarna fick information
och därefter röstade om huset skulle
köpas. Under mötet betonade styrelsen att den som röstade ja till husköp
också skulle bli tvungen att hjälpa till.
Med knapp majoritet beslöt medlemmarna att huset skulle köpas.
Ett lokalt företag som skulle byta
Magnus Andersson
kontor bidrog med gratis möbler och
besökte kaféet.
själva flytten sponsrades av en speditionsfirma som ställde upp med lastbilar och chaufförer. Väl på
plats i nya huset började nya människor ta del i föreningens verk-

Delar av styrelsen och besökare.

Elisabet Friberg, sekreterare, och Lena Andersson, ordförande.

samhet och engagerade sig i fastighetsgruppen och Kafégruppen.
Detta var i slutet av 2017.
Lena Andersson är ordförande för föreningen och Elisabet
Friberg sekreterare. De berättar att föreningen i år har fokus på
aktiviteter och på att få hyresgäster till delar av lokalen. Det stora
föreningshuset kostar, och vis av erfarenhet har styrelsen bestämt
att det varje år ska avsättas pengar för underhåll.
Laholmsmodellen
Elisabet och hennes syster sjunger sedan många år i kören Syskonringen, som består av personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. När de blev inbjudna att sjunga i
riksdagen fick inte någon person ledsagning.
– Jag blev jättearg, ingen ska behöva leva i kommunarrest, säger Elisabet. Det var då jag började jobba för att kommunen skulle
införa Laholmsmodellen. Det var mycket motstånd i början. Men
efter många möten med kommunpolitiker och tjänstemän är beslutet att införa projektet nu klubbat.
Så nu ska Trollhättan prova Laholmsmodellen i åtta månader,
med start i juni. 36 personer har fått erbjudandet att delta i projektet, och 29 av dem har tackat ja.
– Vi tog hjälp av FUB i Laholm
och speciellt av Eivor Baumgarten
för att få tips om hur vi skulle övertyga kommunen att det är bra att
prova. Det stöd och de tips vi fått har
varit ovärderliga!
Lena och Elisabet är båda envisa
Sofia Östh och Kristina
Hjert vid cafédisken. och drivande. De jobbar bra tillsammans och ser med tillförsikt framåt.
Men de betonar att det är viktigt att försöka fördela alla arbetsuppgifter på flera personer så att ordföranden inte ska knäckas och
tröttna av allt arbete.
– Då kan jag ju inte göra allt annat också, säger Lena. Förutom
det som hör till min roll som ordförande gör jag det som jag tycker
är roligt och som ger mig energi. Exempelvis att komma hit på

Emma Jacobsson och spelemannen
Stig Karlsson från Medborgarskolan.

onsdagskaféet och träffa medlemmarna.
– Ja, det är viktigt att också avstå från att göra saker och säga
nej, säger Elisabeth. För ett hållbart och långsiktigt föreningsarbete måste man dela på jobbet. Det skapar dessutom delaktighet
när fler engagerar sig.
Därför tror FUB i Trollhättan att de lyckades:
• Medlemmarna fick välja hur vi skulle göra, köpa hus eller ej.
Demokrati och engagemang är viktigt.
• De som röstade för att köpa fick också åta sig att hjälpa till.
Ansvar är också ett nyckelord.
• Många medlemmar klev fram och blev mer aktiva. Att
skapa utrymme ger engagemang.
• Vi diskuterar mycket kring arbetsfördelning och uppmanar
våra medlemmar att vara delaktiga genom att hjälpa till
med olika saker. Exempelvis baka till onsdagskaféet eller
något annat som behöver göras.
• Stödet från föregångarna i FUB Laholm för att få igenom
Laholmsmodellen har hjälpt oss mycket.
Detta är Laholmsmodellen:
Laholmsmodellen innebär att den som blir beviljad ledsagare kan
använda tjänsten flexibelt. I Laholm har man sett att användandet
över tid innebär att något fler timmar används och på ett annat
sätt än innan. Kostnaden är ungefär densamma då det krävs färre
handläggartimmar för bedömning och godkännande. Läs mer på
www.laholm.se. Vill du påverka din kommun att införa modellen? Kontakta FUB-föreningarna i Laholm och Trollhättan!
FUB Trollhättan
Elisabeth Friberg, sekreterare
elisabet.friberg@hotmail.com
tel: 070-961 64 20

FUB Laholm
Eivor Baumgarten
baumgarten@telia.com
tel: 070-112 18 83
TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO
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En revyresa som går långt

Glittrande
gemenskap
Strålkastarna far fram över
scenen och paljettdräkterna
kastar glittrande reflexer ut
över den fullsatta salongen. När
Revyresan i Borlänge uppträder
är det proffsigt, tajt och utsålt.
Ändå är det utanför scenen som
revyn betyder allra mest.
Johanna och Maria Thunell i Stay the night.

Det är varm backstage på Maximteatern.
Och trångt. Kaffekoppar och rekvisita. Revyartisterna har börjat droppa in så smått
och i sminket är det redan fullt. Pratet
handlar om premiären i går. Allt som gick
så bra. Och lite småmissar, så klart.
– Det blir som det blir och jag behöver
egentligen inte vara nervös. Det är något
jag lär mig här!
Så säger Kicki Bergsten, revyskådespelare som i 10 år drivit Revyresans föreställningar. Och det har varit en verklig resa
som kommit att betyda mycket för många.
Många stannar kvar
Revyresan är ett samarbete mellan föreningen Revyresan och Ljungbersgymnasiet
i Borlänge. Elever som är intresserade av
teater, dans och musik kan välja att ägna
tisdagarna åt revy. De som fastnar blir en
del av revygänget och börjar träna ihop på
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torsdagarna.
– Men många blir sen kvar när de gått
ut skolan, och då blir revyn en del i daglig
verksamhet. Så vi börjar bli ganska många …
berättar Kicki.
Ganska många är 43 stycken. Trots det
är det allt annat än rörigt bakom scen. Alla
tar det lugnt och med på scen finns förutom ungdomarna bara fyra skådespelare
från Borlängerevyn.
Får alla att utvecklas
– Från början hade vi personalen med
på scen. Men det behövs inte. De hjälper
varandra. De som varit med länge blir som
mentorer för de nya. Är det någon som
hamnat fel så tar de andra och leder henne
eller honom rätt.
Kicki säger att många som börjat på
Revyresan utvecklats mycket under åren.
Både förmågan och självkänslan höjs. Och

gemenskapen är stor och god.
Hanna Lif har stått på scen med Revyresan ända sedan start. Hon började när hon
gick på Lundbergsskolan.
– Jag började på estet för att jag hade
hört att man fick spela teater och sjunga
där, berättar hon.
Vad har Revyresan betytt för henne?
– Jag har lärt mig att
bli mer säker på mig
själv, när jag är på scenen.
Är det skillnad från
första gången du spelade
revy?
– Otrolig skillnad.
Man känner att man har
mer energi nu än då. Det är Hanna Lif.
en plats där man kan vara sig själv. Man blir
glad av att vara här.
Roligast tycker hon är att spexa. En Dis-
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Tina Alm och Thilda Söderström
Millard sminkar Emma Danielsson och
Maria Thunell.

Tommy Andersson, Hans Boström,
Emil Andersson och Stephan
Mannerstedt spexar i scenen Bastun.

Jerry Nilsson och Christoffer Lund
dansar cancan.

Deniz
Babacan
och Sofia
Störling.

Kicki
Bergsten
vid scenkanten.

neyscen lockar just nu.
– När jag är apa, det är jag mest taggad
på. Då får jag spexa loss.
Nu är hon veteran i gänget och hjälper
Kicki när det är teaterläger för skolbarn på
sommaren.
Kommer du att fortsätta med revy i
framtiden, tror du?
– Ja! Jag kommer att fortsätta. Alla här
är jättefantastiska.
Proffsigt men avslappnat
Det börjar dra ihop sig till eftermiddagens
föreställning. Den här omgången spelar
ensemblen fyra föreställningar för utsålda
hus. Med åren har det blivit många föreställningar. Allt från lokala turnéer till
skolföreställningar och julshow när 1 200
gäster ska äta julbord under fyra dagar. Det
är proffsigt men avslappnat. Och det märks
när några nummer repeteras strax innan

Många på scen när kören sjunger ut i låten 365 dagar.

publiken ska släppas in.
Jerry Nilsson och Christoffer Lund dansar i öppningsnumret. Cancan i glittrande
klänningar kräver en hel del kondition.
Tempot stegras hela tiden, och efteråt sjunker de svettiga ner på scenen för att prata
detaljer med koreografen. Men nervösa är
de inte.
– Nej, faktiskt inte, säger Jerry. Bara en
liten stund innan. Men sen kör vi i gång.
Och med en blick på den röda klänningen han bär:
– Jag tycker det är roligast när man får
dansa och chocka publiken lite!
Både Jerry och Christoffer har varit med
flera år och hunnit sluta skolan. Men varje
torsdag tränar de här, som en del av daglig
verksamhet.
– Jag uppmanar publiken att bara luta
sig tillbaka och hålla i sig … och njuta!
säger Jerry.

Och publiken i den utsålda teatersalongen verkar läsa hans tankar. Applåderna
haglar och skratten är många. Precis som
bakom och på scenen.

Detta är Revyresan
• Bildades 2008 och firar 10-årsjubileum 2018. Ger ut en bok om
Revyresan under året.
• Artisterna är cirka 40 elever från
Ljungbergsymnasiet och daglig
verksamhet i Borlänge, samt några
skådespelare från Borlängerevyn.
• Ger cirka 10 föreställningar per år
runt om i Dalarna. Gruppen gör
också populära julshower.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Säker i
cykelsadeln
Att lära sig cykla kan vara svårt. Har du
en intellektuell funktionsnedsättning
krävs det ofta mycket träning. Men
tänk om du då kan lära dig cykla på
en vecka? Det är vad projektet Jag kan
cykla går ut på.
Laura Munkhammar tränar cykling med Elin Nyman.

Gummidäcken susar mot gymnastiksalens parkettgolv.
Konradsbergshallen på Kungsholmen i centrala Stockholm är full
av cyklister. Stämningen är hög. Leendena många och breda under
skärmen på hjälmarna. Det är fjärde dagen av fem på projektet
Jag kan cyklas cykelläger, och många som aldrig tidigare cyklat
tvåhjuling är på god väg mot att behärska tekniken.
– Man blir faktiskt förvånad över hur bra det fungerar, säger
Kajsa Bosta Lorenz, projektledare för Jag kan cykla. Hon betonar
hur mycket som hänt på bara några dagar:
– Jag har varit nära att gråta varje dag när jag ser det.
Självförtroendet och tryggheten i att sitta på en cykel. Men
framför allt glädjen över att erövra den här kunskapen. Vissa ville
inte sätta sig på en cykel första passet. Men nu cyklar de helt själva!
Kajsa har tidigare jobbat med cykelprojekt och har jobbat halvtid
med Jag kan cykla. Tillsammans med tio ledare håller hon
cykellägret, som är det första i landet. Under fem dagar får tolv
deltagare träna cykling på ett sätt som aldrig provats här i Sverige.
Idén från USA
Grunden till projektet Jag kan cykla kommer från konceptet I can
bike som några medlemmar i FUB Stockholm besökte i New York
sommaren 2017. Där har projektet pågått i många år och turnerar
runt med kurser i cykling. Här används en vals i stället för bakhjul
på cykeln. Och det är den tekniken som Jag kan cykla nu provar.
Med hjälp av valsen kan cyklisten träna balans på ett sätt som
mycket påminner om att cykla på en vanlig tvåhjuling. Dessutom
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finns det fyra olika valser till varje cykel, och de är olika mycket
koniska. Man kan börja med en platt vals som gör cykeln stadig.
I takt med att färdigheten ökar byts valsen ut mot en mer konad.
Till slut provar man en vanlig tvåhjuling.
– Valsarna gör det möjligt att träna på olika
delmoment, säger Kajsa. Vi kan träna på bara
blicken, bara styrningen eller balansen. Hoppar
man upp på en vanlig tvåhjuling ska man klara allt
på en gång.
De specialbyggda cyklarna och pedagogiken där
man tränar på ett moment i taget är nyckeln till
Projektledare Kajsa framgång.
Bosta Lorenz.

Mycket praktiskt arbete
– Cyklarna har vi byggt om själva, berättar Stefan Fagerström,
verksamhetschef för FUB Stockholm och en av dem som var med
i USA och har varit drivande för projektet. En av föräldrarna som
var med på resan driver en cykelaffär och har både kunskap och
kontakter. Så mycket av det praktiska jobbet har gjorts i projektet.
Valserna som krävs är av aluminium och har tillverkats av en
verkstad.
– Så sent som kvällen före lägret höll vi på. Sakerna ska ju
monteras fast på cyklarna också.
Detta är ett pilotprojekt och mycket är på försöksstadiet. Allt ska
utvärderas inför en fortsättning.
– Det är mycket justeringar, berättar Stefan. Vi hade till

Specialcyklarna gör
det möjligt att träna
ett moment i taget.

Savya Mohammed och Konrad Berg på den speciella tandemcykeln med dubbelkommando.

exempel raka styren från början, men det passade inte. Från
början hade vi 20-tums cyklar, men nu har vi 24-tums.
Att projektet bara haft möjlighet till en storlek på cyklar har
också begränsat vem som kan cykla. Därför blev åldern för
lägerveckan 9–14 år. Ska barn i andra åldrar kunna cykla krävs
att projektet skaffar cyklar i fler storlekar. Det kostar pengar så
klart men ställer också krav på förvaring av cyklarna när de inte
används.
Ska FUB driva projektet?
– Vi ska utvärdera det här första försöket, säger
Stefan. Sen är frågan om lilla FUB Stockholm ska
hålla i det här. Vi har redan varit i kontakt med
Habiliteringen, men de har inte visat något intresse.
Men entusiasmen i idrottshallen råder
det däremot ingen tvekan om. Att det blir en
Stefan
fortsättning tycks både Kajsa och Stefan vara
Fagerström, övertygade om.
FUB Stock– Jag kan tänka mig läger på sommaren när
holm.
skolan har slutat. Men också till exempel på
påsklovet, säger Stefan.
– Det känns som om man bara vill att det här ska bli en stor
grej, eftersom det är så bra! säger Kajsa.

Jag kan cykla
• Drivs av FUB Stockholm,
finansieras av Arvsfonden.
• Målet är att personer med
intellektuell funktionsnedsättning ska lära sig cykla med
hjälp av anpassade cyklar och
rätt pedagogik.
• Barn i åldern 9–14 år är med i
pilotprojektet och tränar fem
dager i följd. Två grupper om
sex elever och tio ledare tränar
i omgångar på förmiddagen.
• Metoden kommer från USA
där projektet Lose the training
wheels funnits i stor skala
under lång tid.
• Jag kan cykla är ett pilotprojekt. En ny projektansökan
för tre år ska lämnas in och
arrangörerna väntar sig en
fortsättning.

Hugo Granath och
Leo Fagerström.

Valsen går enkelt
att byta i takt med
cyklistens framsteg.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Guld och
gröna gårdar
Att sköta djur kan ge vardagen innehåll och
mening. Årstider gård utanför Jönköping driver
daglig verksamhet i liten grupp. En verksamhet
formad efter människor snarare än efter lantbruk.

Miljön på
gården
ger
många
tillfällen
till rörelse.

D

et är förmiddag men högsommarvärmen gör sig redan påmind över
Årstider gårds ägor. Dammet från
grusvägen yr i soldiset. Vi är strax utanför
Bankeryd, på höjden en mil nordväst om
Jönköping. Det kuperade haglandeskapet
är idylliskt. Här, på gården som varit i
hennes mans släkt i generationer driver
Caroline Jonegård daglig verksamhet
för åtta personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Det har hon gjort
sedan 2014 och verksamheten utvecklas
hela tiden.
– Jag såg möjligheten med gården, att
kunna ta emot människor som kanske
inte alltid har så lätt att komma ut.
Inget vanligt lantbruk
Caroline betonar att Årstider inte är något
lantbruk. Och hon tror det är viktigt att
tänka så för att få en bra verksamhet.
– Nej vi har aldrig drivit lantbruk,
vi har aldrig haft någon produktion.
Vi har byggt upp det här utifrån idéen.
Vi har utvecklat
verksamheten efter
deltagarnas intressen.
Till exempel när
Marcus kom var
han intresserad av
verkstaden, så då blev
det mer fokus på den.
Och till sommaren
ska vi odla i ett nytt
växthus.
Caroline
Ändå
är
djuren
Jonegård
centrala här på gården.
Så har det varit sedan start. Här finns
ridhästar och russ som kan dra sulky, två
kor, en flock får, kaniner och höns.
– I stort sett alla har huvudansvar för

Fredrik
Holmdahl
ser till att
hästarna
får vatten
varje dag.

något djur, säger Caroline. Se till, ge vatten
och mat. Sen ändras hela verksamheten
med årstiderna. På vintern är det mycket
när djuren är uppstallade.
Djuren spelar stor roll
Och enligt Caroline har just skötseln av
djuren betytt mycket för deltagarna här.
Och på många olika sätt.
– Det är häftigt att se vad djuren gör. Att
sköta dem gör att man känner sig behövd.
Bara det att det är en hund som hälsar en
i dörren när man kommer. Eller att veta
att hönorna behöver att man kommer med
mat till dem. Detta är en grupp som är
vana vid att bli omhändertagna – här får
du känna att djuren behöver dig!
Att sköta om djur har också många
andra positiva effekter, tycker Caroline.
Många av dem märks först efter ett litet
tag:
– Många har svårt med det sociala,
men djuren har också öppnat upp

mellan medlemmarna här. Bara att det
alltid händer saker med djur skapar
samtalsämnen och gemenskap. Alla är
väldigt olika. Alla trivs i liten grupp och
med handledare. Utmaningen blir att få
alla att fungera i gruppen, att hitta det
lugnet.
Och det är lätt att skapa gemenskap
runt djuren. När hönshuset ska renoveras
kan alla vara med, oavsett intresse och
förutsättningar. Någon planerar, någon
kör skottkärra.
Bättre hälsa
Djuren har också gjort skillnad för hälsan
hos dem som går här.
– Välmåendemässigt ser vi stor skillnad. Närvaron har ökat jättemycket från
tidigare. Många som inte fungerat på
andra verksamheter gör det här. Det kan
vara att man inte längre är utåtagerande.
Medicinering mot psykiska besvär har
minskat kraftigt. De är piggare och orkar
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Marcus Nilsson
och Fredrik
Holmdahl
ser till fåren i
hagen.

jag Garpla som står där nere, berättar hon
och pekar mot hagen.

mer. Vi har deltagare som tidigare sov
stora delar av dagen.
Sara Andreasson har haft daglig
verksamhet på Årstider sedan 2015. Hon
bor i Jönköping och är på Årstider fyra
dagar i veckan. Sara har lite extra ansvar
för korna och kaninerna och visar gärna
runt.
– Jag trivs. Jag vill fortsätta här,
konstaterar hon.
Sara är van vid djur efter att ha ridit
mycket på fritiden. Hon har haft hund
och även jobbat en period i lantbruk.
Men under många år hade hon daglig
verksamhet i en butik. Hon säger att det
här passar henne bättre.
– Jag blir glad av att vara med djur. Och
så är det lugnt här. Jag gör många olika
saker. Om jag inte tittar till djuren rider

Varför är det är lugnare här, tror du?
– Det är inte så många som på förra
stället. Det blir så stimmigt då. Här
är vi ungefär … samma. Man låter
varandra vara som man är. Vi gör mycket
tillsammans.

Sara har extra ansvar för
gårdens kor och kaniner.

Barbro Berger FUB, Leif
Klingensjö SKL, Mats
Jansson Autism och
Asbergerförbundet, Christer
Yrjas Hushållningssällskapet
och FUB:s Kia Mundebo

FUB uppvaktade kommuner
Grön Arena-gårdar har funnits i Värmland sedan 2006.
Men få kommuner väljer att låta dem ordna daglig verksamhet för sina invånare.
I slutet av maj uppvaktade därför FUB, Autism- och
Aspbergerförbundet och Hushållningssällskapet SKL,
Sveriges kommuner och landsting. Vid besöket pekade
förbunden på fördelarna för deras medlemmar med att få
möjligheten att välja daglig verksamhet på en gård.

Vad är det bästa med att vara på Årstider?
– Det är nog hästarna. Kossorna gillar
jag också. Kaninerna, utom när dom bits!
Att livet med djuren leder till rörelse
och engagemang är tydligt när Sara
tillsammans med Marcus Nilsson och
Fredrik Holmdahl visar runt på markerna.
Det är allt annat än slät mark i hagar och
skog. Det ger kondition och motorik att
klättra uppför branter eller leta efter fåren
som betar i skogen.
- Det blir en naturlig del av dagen,
konstaterar Caroline.
Precis som mycket annat blir, en helt
vanlig dag på gården.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Vad är Grön
Arena-gårdar?
Grön Arena är ett koncept
som Hushållningssällskapet i Sverige tagit fram
för utveckling av gårdar
som erbjuder tjänster
inom social omsorg, skola
och hälsoområdet. Verksamheten ska ”anpassas
efter den enskilda individen för att nå personlig
utveckling och en förbättrad livskvalitet”. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur,
natur och trädgård.
I dag är 75 gårdar anslutna över hela landet.
Källa: Hushållningssällskapet
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I allt det praktiska som rör assistans 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
står på din sida
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 öppna dörrar. För oss på DFA är inga frågor
främmande, vi är din medmänniska och
stöttar dig även i sådant som normalt
ligger utanför assistansen.

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 vardagens 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.

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

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscenter 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 hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

Deltagarnas
åsikter från
lägret samlas
på en lång lista
som skickas till
nästa regering.

Ungt läger om demokrati
I augusti anordnade FUB ett demokratiläger i Södertälje. I fyra dagar pratade
unga personer politik, demokrati och val. Tredje dagen kom politikerna på besök.
När
Unik
besöker
Hagabergs
folkhögskola i Södertälje är FUB:s
demokratiläger inne på sin tredje dag.
Deltagarna, mellan 20 och 30 år och
från hela landet, är lite småtrötta under
morgonens första pass. De har haft
intensiva dagar med massor av samtal
och övningar kring politik, demokrati
och val. Men också nya vänner och roliga
aktiviteter på kvällarna.
Men när nu fem politiker från olika
partier slår sig ner på stolarna i ringen är
många nyfikna och vill prata.
Politikermingel
För att starta mjukt får valdeltagare
och politiker mingla ihop en stund.
Samtalsämnena hade deltagarna röstat
fram: musik, kultur, Sverige, djur och
FUB. Det är lite trevande i starten men
snart kommer grupperna i gång och både
djur och musik engagerade.
Nästa övning är ”heta stolen”. Då
får politiker och deltagare ta ställning
till olika påståenden och sedan förklara
varför de valt så. Den som håller med
ställer sig upp och den som inte gör det

sitter kvar på stolen. Vissa frågor är lätta
att hålla med om: ”Jag tycker att miljön
är viktig” till exempel. Men på frågan
om rösträtten borde sänkas till 16 år är
det svårare att svara. Och riktigt svårt
blev frågan om att införa obligatorisk
röstning för alla över 18 år. På frågan om
det var svårt att förstå politik tyckte både
deltagare och politikerna själva att det var
krångligt.
– Ja, det är jättesvårt att förstå politik,
tycker Elof Hansjons, kommunalpolitiker
från Södertälje. Några få människor ska
förstå och representerar alla människor i
landet.
Jonatan Glad, Liberalernas ungdomsförbund tycker det var svårt att förstå vad
politiker menar:
– De ändrar ståndpunkt hela tiden!
Grupparbete om viktiga frågor
Allteftersom dagen går blir kontakten
mellan kursdeltagarna och politikerna allt
mer avslappnad.
På
eftermiddagen
blir
det
gruppdiskussion där kursdeltagarna
tillsammans med politikerna ska ta fram

problem de tycker är viktiga, men också
förslag till lösningar. Det blir en rad
ämnen som kommer upp. Behovet av
kulturhus för musikintresserade, bostäder
åt alla som behöver och hur viktigt de
kan vara att få behålla sin kontaktperson.
Men också om rätten att få styra i sin egen
vardag, över tider och vanor.
Skicka till regeringen
Alla förslag och åsikter som deltagarna
kommit fram till under lägret samlas
in och skrivs ner i en lång lista. Den ska
skickas till den regering som får styra efter
valet i september.
Unikt läger
Att ordna ett läger om demokratifrågor för
unga med intellektuellt funktionshinder
har inte gjorts tidigare inom FUB.
Fredrik Sone har varit projektledare
för lägret och arbetat med förberedelser
sedan i maj.
– Vad jag vet har det aldrig anordnats
ett valläger för den här målgruppen
tidigare, säger han. Det är första gången
Fortsättning på sidan 20.
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”Jag funderar
ganska mycket
över politik.”

Iris Ekholm är 23 år och kommer
från Lund. För henne är det självklart att
hon ska rösta.
– Ja, det ska jag. Jag tycker det är
mycket viktigt. Hela min familj gör det.
Tänker du mycket på politik?
– Jag funderar ganska mycket över
politik. Vissa saker i politiken kan vara
jobbiga. Det är debatter på TV, där fattar
man ingenting. Jag frågar mamma hela
tiden: ”Vad betyder det?”
Är det viktigt att rösta, tycker du?
– Jag tycker det är jätteviktigt! Om
man väljer är man med och bestämmer
vilket parti som ska bestämma mest. Om
man inte är med och väljer och det blir
ett parti som man inte tycker om får man
skylla sig själv lite.
Iris studerar och bor fortfarande
hemma hos sina föräldrar, vad som händer
efter skolan vet hon inte. De frågor hon
tänker mest på från mötet med politikerna
under dagen är miljöfrågorna.
– De är viktiga, som till exempel
källsortering.

”Jag läser lite
på internet
om vad de
olika partierna
tycker.”

Axel Isaksson, 24 år, från Luleå
tycker att lägret varit bra hittills. Han
berättar lite om vad de gjort under
dagarna:
– Igår hade vi besök av Studieförbundet
Vuxenskolan. Vi hade övningar och vi
har pratat om demokrati. Första dagen
hade vi tipspromenad om politik. Det var
frågor som ”Hur många partier sitter i
riksdagen?”.
Axel säger själv att han inte är
jätteintresserad av politik.
– Men det är viktigt att följa med i vad
som händer. Jag läser lite på internet om
vad de olika partierna tycker i olika frågor.
Axel har själv en kontaktperson som
betyder mycket för honom.
– Om jag flyttar till en egen bostad kan
jag bli av med honom.
Det är inte alltid lätt att veta vad partierna
tycker.
– Ibland är det svårt att förstå, tycker
han.

”Jag har lärt
mig mycket
om valet.”

För Sofie Ingvarsson, 29 år,
från Söderköping har demokratilägret
inneburit både nya erfarenheter och nya
vänner.
– Jag har fått 13 nya kompisar, fått
träffa personal och politiker. Och så har
jag lärt mig mycket om valet.
Sofie berättar att hon redan pratat
en del om politik på en kurs hemma i
Söderköping. De frågor hon tycker är
viktiga är bland annat möjligheten att själv
söka jobb inom det man är intresserad av.
Sofie har själv sökt och fått jobb på en
gård.
– Jag tänker rösta på någon som
tänker
på
utvecklingsstörda.
Att
utvecklingsstörda blir bortglömda ibland.
Bostäder är en annan viktig fråga för Sofie.
– Jag bor i en gruppbostad. Men nu
är det så rörigt där att jag flyttat hem till
mamma och pappa. Personalen slutar för
att de inte tycker om cheferna.

Vilka frågor tycker du är viktiga i valet?
– Ganska många frågor är viktiga. LSS
och kontaktpersoner är en, säger han.

Vad tycker du behövs för att det ska bli
bra att bo där?
– Nya chefer och mer personal. Och att
de låter familjen hjälpa till.

Vad tyckte du om mötet med politikerna
i dag?
– De var duktiga på att lyssna på vad vi
sa och tyckte.

Kommer du att flytta tillbaka snart, tror
du?
– Ja det hoppas jag verkligen! Det är det
jag vill!
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LANDET RUNT
FUB anordnar ett valläger.
Hur tycker du det har gått?
– Det har gått väldigt bra, allt gick
enligt planerna. Deltagarna har också
varit väldigt nöjda, och det är huvudsaken.
Var det någonting som överaskaskade?
– Jag blev positivt överraskad över hur
bra mötet med politikerna gick. Det är
oerhört spännande att höra deltagarna
lyfta fram politiska problem och leverera
lösningar på dessa. Dagarna gick så himla
fort!

Mötet med politiker ledde till många
samtal. Här mellan Karin Ahlinder
och Jonatan Glad från Liberala
ungdomsförbundet.

Var det lätt att locka deltagare till lägret?
– Intresset var stort när vi gick ut
med att vi skulle ha ett valläger. Vi
hade 20 platser, och det kom till slut 15
deltagare. Även fast man har ett intresse
att delta under lägret betyder det inte
nödvändigtvis att man kan delta. Det ska
stämma med planeringen och möjligheten
att hitta en ledsagare som kan följa med.
Blir det någon fortsättning på det här
projektet?
– Om det blir någon fortsättning kan
jag inte svara på. Vi ska avsluta arbetet
med vallägret som varit, sen får vi komma
fram till vad som händer i framtiden.

FUB:s demokratiläger

Elof Hansjons från Socialdemokraterna
pratar med Klara Luning.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Vår storlek är din styrka.
Av alla assistansbolag har de flesta valt Humana.
Själva anger kunderna att det är tryggheten som
är skälet. Hos oss har du nära kontakt med ditt
personliga team som gör allt för att förenkla din
vardag. Det viktigaste för oss är att du känner att
du är i trygga händer. Varje dag.
Att byta assistansbolag är enkelt. Allt du behöver
göra är att ta kontakt med oss så hjälper vid dig.
020-70 80 87

Grupparbete. Bland annat om
rätten att styra sin egen vardag.
Per Lodenius, Centerpartiet, Sofia
Ingvarsson, Axel Isaksson, Fredrik
Sone och Camilla Berg-Wolsink.

• 4 dagar om demokrati för unga
vuxna med funktionshinder.
• 15 deltagare från hela landet.
• Arrangerades av FUB med
ekonomiskt stöd från MUCF.
• Politikerna som besökte lägret var:
Per Lodenius (C), Lisa Palm(F!),
Mariana Duarte (MP), Elof Hansjons (S) och Jonatan Glad (L).

Framtidens LSS på årets Intradagar
På årets Intradagar ägnar vi en halv dag att diskutera framtidens LSS tillsammans med:
Ann-Helen
Dahlqvist,
Gävle, är
chef för
daglig
verksamhet.

Harald Strand,
Tullinge, är
stridbar
debattör
och FUBordförande.

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

Barbro
Lewin,
Uppsala, är
debattör,
forskare
och författare.

Göran
Stridsberg,
Kalmar, är
rättsombud och
anhörig.

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

Lyssna också till:

Majgull Axelsson har skrivit ett

20-tal böcker som på olika sätt behandlar
utsatthet och styrka. Hennes senaste roman
handlar om Märit vars bror Lars hade en
funktionsnedsättning. Han miste livet på
Vipeholmsanstalten.

Dags att anmäla sig!
Sista anmälningsdag:
måndagen den 17 september!

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

intradagar 1–2 oktober 2018
Förutom LSS tar årets
Intradagar upp en rad
ämnen:
• Bra exempel på stödverksamheter.
• Vad innebär en
intellektuell
funktionsnedsättning?
• Att ha stödpersonal i
hemmet.
• Mobbing. Vad kan göras?
• Autism och psykiska
problem.
Föreläsare:

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

• Bra stöd till äldre med
utvecklingsstörning.
• Utmanande beteende.
• Att använda sig av LSS
för att förbättra
kompetensen.
och mycket mer...

Dags att anmäla sig
till årets Intradagar!
Plats: Clarion Sign Hotell,
Östra Järnvägsgatan 35,
Norra Bantorget,
Stockholm.
Anmälan till
Riksförbundet FUB:
Webbadress:
www.fub.se/anmälanintradagarna-2018
Adress:
FUB
Box 1181
171 23 Solna
Tel: 08-508 866 41
Pris: 2 dagar inkl lunch
och kaffe: 4 500 kr
Läs mer i foldern som kan
laddas ner som
pdf-fil från:
www.tidskriftenintra.se
www.fub.se

Intradagarna anordnas av tidskriften Intra i samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens
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FUB
tog plats i
Almedalen
Valåret 2018 valde FUB att
satsa stort på politikerveckan
på Gotland. Fem seminarier och
massiv representation.
Och det märktes att
funktionsrättsfrågor var hett.
Funktionsrättsfrågor väckte intresse i Almedlen
inför valet i höst. Det märktes tydligt när FUB satsade stort med fyra egna seminarier och ett
tillsammans med Autism- och aspbergserförbundet.
Seminariernas teman var hämtade från förbundets
prioriterade områden: daglig verksamhet, gruppbostäder, särskolan och bristande kunskap inom vården.
Tillsammans med Autism- och Aspergeförbundet ordnade FUB ett seminarium om arbetslivet. Med en tillgänglig lokal mitt i stan och
stort intresse var seminarierna ofta fullsatta.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Tablettaskar
hjälpte till
att sprida
information.
Bland annat till
till Anders W
Jonsson, C.

FUB:s seminarier hölls på mötesplatsen Full tillgänglighet, centralt i Visby.

Fullsatt
och lite till.
FUB:s frågor
lockade
ofta en stor
publik.

Rebecka
Zackrisson,
FUB:s
projektledare
i Almedalen
fotograferar
Bengt
Eliasson,
Liberalerna.
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Elisabeth Sandlund, ledamot
i Riksförbundet FUB. Thomas
Lindén, ordförande Sveriges
läkarförbund. Bodil Westman,
regional samordnare
kontaktsjuksköterskor,
Stockholm läns landsting. Elaine
Johansson, kommittén för
hälsa och vård, ordförande FUB
Västra Götaland. Karin Flyckt,
funktionshindersamordnare
Socialstyrelsen. Anna Thomsson,
handläggare, Sveriges kommuner
och landsting.

Olika inför vården
Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning har sämre hälsa än
genomsnittet. Människor som är beroende av omgivningens kompetens riskerar
att dö i cancer när sjukdomen inte upptäcks i tid.
FUB:s seminarium om hälsa ställde frågan
vad som krävs för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få lika bra
vård som alla andra.
Med representanter i panelen från FUB,
Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och vården blev det ett samtal om
flera sidor av problemet.
– Vi ska inte hitta en syndabock i det här
för i så fall är alla syndabockar, sa Elaine
Johansson, ordförande för Länsförbundet
Västergötland. Kompetensen finns inte.
Baspersonalen som jobbar ute i vardagen
vet inte hur de ska hantera det här.
– För ett par år sen hade vi en föreståndare ute på varje bostad. Nu har varje föreståndare tre, fyra, fem bostäder. Och politiker och personalen vet heller ingenting. Så
nyckeln är att satsa på kompetensutveckling.
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Thomas Lindén, ordförande, Sveriges
Läkarförbunds Etik- och Ansvarsråd,
pekade på vikten med att ha alternativa lösningar inom vården när standardlösningen
inte fungerar.
– Man erbjuds mammografi och när man
inte kan ta emot det erbjuds man ingenting.
Knepet är ju att ha ett standarderbjudande
men att ha möjlighet att individanpassa
det när det behövs. Om det inte går på det
sätt som gäller alla så får man ha ett annat
sätt som löser problemet. Inte bara dra bort
erbjudandet.
Han tog också upp vikten av att standardisera för att höja kvaliteten på vården.
Och vikten av att till exempel personliga
assistenter får vidareutbildning och att det
finns tydliga rutiner.
Bodil Westman, regional samordnare

kontaktsjuksköterskor, tog upp att det är
svårt att veta varför någon tackar nej till
exempelvis mammografi. För att veta hur
man från vården ska nå fram behöver man
veta vem man behöver nå.
Karin Flyckt, funktionshindersamordnare hos Socialstyrelsen, betonade också att
det finns olika orsaker till problemet. Och
att resurser är en av dem:
– Det är inte någon enkel sak att lösa, det
är ingen som kan peka med hela handen och
säga: Gör så här!
När det kom till vem som får vård och på
vilket sätt var panelen också inne på att det
ibland är en värderingsfråga, där människor
behandlas olika. Och att detta är ett problem
som kan vara svårare att komma åt.
Se hela seminariet på: www.fub.se

FUB I ALMEDALEN
Malin Crona, journalist
och författare,
Robert Öberg,
biträdande rektor och
ansvarig skolledare
på grundsärskolan
Mörtviksskolan. Åsa
Vikström, regionchef
Norr, SPSM. Daniel
Östlund, forskare
vid Högskolan i
Kristianstad, Helene
Öberg, statssekreterare
Miljöpartiet.

Behövs en sär-skild skola?
Ska Sverige ha kvar särskolan och hur ska den i så
fall utvecklas? Det diskuterades på FUB:s seminarium
om utbildning under Almedalsveckan.
Skola och utbildning är ett ämne
som engagerar. I debatter pratar både
politiker och skolvärlden om hur skolan
i Sverige ska kunna bli bättre. Men när
det gäller särskolan har det länge varit
tyst. Detta trots att särskolan står inför
många svårigheter. Få läser vidare efter
gymnasiet och utbildningen leder sällan
till jobb.
Frågan engagerade också publiken
i Almedalen. Panelen på FUB:s
seminarium var enig om att särskolan
måste förändras.
Robert Öberg, biträdande rektor på
Mörtviksskolan, tryckte på att det är
viktigt att föräldrar får erbjudandet att
välja skolform för sina barn. Han tyckte
också att kunskapen om särskolan är
dålig, även bland lärare.
– Grundsärskolan är inte en plats, det
är en läroplan. Den ska kunna göras inom
hela grundskolan, slog han fast.
Daniel Öberg, forskare vid Kristianstad
högskola, berättade att han ser hur en del
kommuner samlar kompetensen till ett
fåtal platser. Resultatet blir stora särskolor
skilda från andra skolor.
– Det är som att skruva tillbaka
klockan en 50 år eller så! Jag trodde
att samhället var förbi den typen av
tänkande. Om vi vill ha ett samhälle för
alla, där alla är delaktiga så tänker jag
att skolan bör spegla sig i det. Att man
får möjlighet att möta en variation av
kompisar, även under skoltimmarna.

Detta menar Daniel, kan göra att de
som vuxna har mindre förståelse för
varandra.
Åsa
Vikström,
regionchef
för
Specialpedagogiska skolmyndigheten, tog
upp själva begreppet särskola:
– Det är dags att fundera på begreppen.
Vi har en fin skollag som bygger på
värderingar, och då måste vi också följa
med i begreppen. Vi behöver också
förena grundskolan med särskolan för
vi har också elever som kan läsa vissa
ämnen enligt grundskolans läroplan och
andra ämnen enligt särskolans. Det är
många elever som skulle kunna klara
grundskolans läroplan i många ämnen.
Vad kan politiken göra? Enligt Helene
Öberg, statssekreterare för Miljöpartiet,
har politikerna inte gjort tillräckligt för
att styra skolan på vissa områden.
– Vi har gjort saker möjliga genom
skollagen men andra möjligheter att
stimulera utveckling har vi kanske
glömt bort när det gäller särskolan.
Det är inte alltid satsningar och
stadsbidrag träffar särskolan. Det behövs
kompetensutveckling för personal, och
där kan vi kanske rikta kritik mot oss
själva.
Andra ämnen som togs upp var
bristen på kunskap och specialpedagogisk
kompetens. Och att grundskolan blir allt
smalare och mindre öppen för avvikelser.

Se FUB:s seminarier
på film

Alla FUB:s seminarier från
Almedalen finns filmade och är
möjliga att se på Full delaktighets
hemsida: www.fulldelaktighet.
se/webbtv eller på www.fub.se/
almedalen.

Filmer belyste ämnet

Till alla FUB:s egna seminarier
i Almedalen hade FUB tagit
fram korta filmer om ämnet. De
nya filmerna visades i början av
samtalen och gav både en bild av
ämnet och fungerade som en start
för panelen att samtala kring.
Kortfilmerna inleder filmerna från
seminarierna på FUB:s hemsida:
www.fub.se/almedalen

Se hela seminariet på: www.fub.se
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Elisabeth Sandlund,
Riksförbundet FUB.
Niklas Altermark,
forskare, Lunds
universitet, Inger
Larsson, inspektör,
Inspektionen för
vård och omsorg
(IVO), Ulrika Hägred,
expert, Boverket,
Elaine Johansson,
ordförande FUB
Västra Götaland.

Brist på bostäder – en akut fråga
Det saknas gruppbostäder när unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
vill flytta hemifrån. Och många gruppbostäder fungerar inte så bra som det är
tänkt. Det var temat för FUB:s seminarium om boende.
Panelen var enig om problemet: det byggs för få gruppbostäder.
Ulrika Hägred, expert på Boverket, berättade att de länge sett
bristen:
– Det är alldeles för många kommuner som säger att man har
för få gruppbostäder och det är alldeles för många som säger att
man inte kommer att kunna lösa det problemet på två års sikt.
Eller ens på fem års sikt. Det borde fungera som en signal till
politiken, men det verkar det inte göra.
Många kommuner betalar hellre sanktionsavgifter än att
bygga bostäder, berättade Inger Larsson, inspektör, Inspektionen
för vård och omsorg
– Många kommuner betalar ganska mycket i sanktionsavgifter.
Tanken är ju att man inte ska göra det, att det ska vara en
påtryckning för att välja att komma ikapp med byggandet.
Hon sa också att de ofta slås av en stor ojämlikhet mellan olika
gruppbostäder.
– Det vi kan se i tillsynen är ett oerhört spann, både från
det mycket väl fungerande, där man känner att här har de full
delaktighet. Men vi ser också de som fungerar så mycket sämre.
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Forskaren Niklas Altermark, statsvetenskapliga institutionen
vid Lunds universitet, tog upp att värderingar också styr besluten:
– Det finns en kulturellt rotad föreställning om att människor
med intellektuell funktionsnedsättning har en lägre mental ålder
än sin faktiska ålder. Det vill säga, att de är en slags barn och det
är väl inte så konstigt att de får bo hemma. Jag tror inte någon som
fattar de här besluten tänkte på det, men jag tror det påverkar.
Man blundar för behovet av att skapa sig ett eget liv och frigöra
sig, att det är en del av ett normalt liv. Jag tycker jag ser hur de
ekonomiska glappen får täppas till av obetalt anhörigarbete.
Inom välfärdsforskningen generellt är man väl medveten om
att detta är ett jätteproblem. Det skapar en annan typ av välfärd.
Elaine Johansson, ordförande, FUB Västra Götalands län, tog upp
att gruppbostäderna blir allt större.
– Jag börjar ana institutioner som byggs upp, det är väldigt
allvarligt. Vi fjärmar oss mer och mer från de grundläggande
värderingar som finns i lagen. Går vi mot en ny institutionsvåg
i Sverige?
Se hela seminariet på: www.fub.se
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Hur blir daglig verksamhet meningsfull?
Vad krävs för att den största LSSinsatsen daglig verksamhet ska vara
meningsfull för dem som beviljats
den? Det diskuterades på FUB:s
seminarium om daglig verksamhet.
Flera deltagare tog upp svårigheten att kombinera daglig
verksamhet med lönearbete.
– Hur mycket får jag tjäna? Det ligger på samhället, på
myndigheter att göra system som är tillräckligt begripliga, tyckte
Karin Flyckt, funktionshindersamordnare.
Att fler fått personlig assistans och att assistenterna inte får
vara med på daglig verksamhet kan också vara ett problem.
Med en assistent som känner personen väl går kommunikation
mycket lättare.
Forskaren Pia Käcker pekade på att daglig verksamhet ofta
saknar bra innehåll. Hon tog upp kompetensbrist som ett viktigt
skäl:
– Det finns en väldigt god kompetens när det gäller
omvårdnad. Det är personalen trygg med. Men man kan inte

Annika NyströmKarlsson, FUB.
Mats Eriksson,
verksamhetschef
Medis5. Eva
Flygare-Wallén,
forskare,
Karolinska
institutet. Pia
Käcker, forskare
i handikappvetenskap Karin Flyckt, funktionshindersamordnare,
Socialstyrelsen.

få omvårdnad hela dygnet. Det tenderar till att bli förvaring
resterande tiden. Få kommuner har arbetsterapeuter och
logopeder i daglig verksamhet. Då tappar man kompetens som
kan stötta baspersonal.
Mats Eriksson, verksamhetschef för dagliga verksamheten
Medis5, tog upp vikten av att personalen kan det som
verksamheten är inriktad mot.
– Annars stannar hela verksamheten upp. Men det bästa är
förstås om de har dubbelkompetens.
Se hela seminariet på: www.fub.se
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Vi vet att alla kan
utvecklas och må bra!
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!

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00
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FUB:s projektledare:

Så gick
Almedalen
2018
Hej Rebecka Zackrisson,
projektledare för FUB:s
aktiviteter i Almedalen 2018!
Hur tycker att FUB:s medverkan gick i år? Är du nöjd?
– Jag är jättenöjd! FUB lyfte fram viktiga och relevanta frågor
inom våra prioriterade områden - LSS, särskolan och hälsa
och sjukvård. Och det fanns nästan inte en ledig stol på våra
seminarier!
Du har arbetat hela våren med Almedalsveckan – var det mycket
förberedelser?
– FUB hade en vecka full med aktiviteter, så visst krävs det
mycket förberedelser. Det går i etapper –
först behöver man fastställa sina seminarier.
Vilka frågor är organisationens prioriterade
frågor och hur kan vi lyfta fram dessa i ett
seminarium? Vilka personer kan sedan tänkas
vara med i panelen? Sen ska man hålla kontakt
med panelister, registrera seminarier, boka
resor och skriva inköpslista för material. Det är många trådar att
dra i. Att hitta seminarier som engagerar och att nå ut med sitt
budskap är A och O för att lyckas i Almedalen.

Rebecka Zackrisson, FUB:s projektledare för Almedalen, delar
ut godis och information till besökare.

och dela ut informationsblad om FUB och våra seminarier. Vi
hann också ta en fika och diskutera funktionshinderspolitik med
Centerpartiet i Stockholms län.
Hur tycker du intresset för FUB:s seminarier var i år?
– Intresset var stort! Kanske för uppmärksamheten i medierna
som LSS-relaterade frågor har fått under det senaste året. På
våra seminarier var det allt från politiker, till anhöriga och
yrkesverksamma. Jag talade även med personer efter våra
seminarier som bara ville veta mer om frågan.

”nästan inte en
ledig stol på våra
seminarier!”

FUB satsade stort på Almedalen i år. Beskriv kort vad ni gjorde!
– FUB arrangerade fyra egna seminarier: ett om daglig
verksamhet, ett om gruppbostäder, ett om särskolan och ett om
bristande kunskap inom vården. Utöver det samarrangerade vi
även ett seminarium om arbetslivet tillsammans med Autism- och
Aspergerförbundet. Ett av våra seminarier inträffade samtidigt
som Sverige spelade åttondelsmatch mot Schweiz, vilket lämnade
en del tomma stolar. Men under alla de andra seminarierna
var det fullsatt. När stolarna var slut fylldes lokalen med folk
som stod och lyssnade. FUB fanns representerat under hela
Almedalsveckan, främst genom våra seminarier på mötesplatsen
Full Delaktighet, men även i Funktionsrätt Sveriges tält under en
förmiddag där vi bjöd på fika och erbjöd förbipasserande att pyssla.
För FUB:s räkning var vi tio personer på plats från rikskansliet
och förbundsstyrelsen. Genom att vara många på plats kunde vi
även prata med publiken efter våra seminarier, och gå runt i Visby
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Hur märktes det att det är valår i år i
Almedalen?
– Det märktes verkligen! Alla partier var
väl representerade, och var och vartannat
seminarium handlade ju om valet. Jag tycker
även att man märkte det hos politikerna, som under tidigare år
i Almedalen varit kritiserade för att de inte har synts tillräckligt.
Att det är valår märktes ju inte minst under partiledartalen där
tusentals människor samlats för att bilda en uppfattning om
respektive parti. Som organisation inom funktionshinderrörelsen
hade FUB självklart höga förväntningar på att även
funktionshinderfrågan skulle lyftas som en viktig politisk fråga
för våra politiker, men funktionshinderfrågan är än i dag inte en
prioriterad fråga.
Finns det någonting viktigt att ta med sig inför nästa år?
– Almedalen är en viktig vecka för organisationer och
företag. Över 4 300 evenemang och 45 000 besökare innebär en
enorm möjlighet att nätverka, mingla och skapa kontakter inom
sitt område och för sina fokusfrågor. Men det handlar också
om att vara en aktör som syns, hörs och får uppmärksamhet
från allmänheten. Det tar FUB med sig till kommande år i
Almedalen – vi ska vara en framstående organisation inom
funktionshinderrörelsen!

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN
OCH STÖDJER FUB !

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

VAR MED OCH STÖD FUB SOM FÖRETAG GENOM ATT
GÅ MED I 1956-KLUBBEN.
KONTAKTA:
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se
JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben

Partierna om funktionshinderspolitiken

Anders W Jonsson, C, frågas ut av Eva Hamilton.

”Liberalerna
anser att de
nuvarande tre
grupperna i LSS
personkrets ska
tas bort. Detta
motsätter sig FUB
bestämt.”

Funktionsrätt Sverige anorndnade politikerutfrågningar under
politikerveckan. Utfrågare var journalisten Eva Hamilton. Eva Borgström,
ombudsman på FUB, ger en kommentar till några av dem:
Anders W Jonsson, Centerpartiet.
Jonsson, ledamot i socialutskottet, betonar att personer i
personkretsens grupp 3, det vill säga personer som har andra
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror
på normalt åldrande, också ska ha rätt till daglig verksamhet
enligt LSS. För att genomföra detta behövs en lagändring. C ser
problem med det delade huvudmannaskapet för den personliga
assistansen och vill ha ett statligt huvudmannaskap. Jonsson
anser att sanktionsavgifterna som kan utdömas är för låga för
kommuner, som inte planerar och bygger
bostäder för vuxna enligt LSS.
Bengt Eliasson, Liberalerna.
Eliasson, suppleant i socialutskottet,
anser att de nuvarande tre grupperna i
LSS personkrets ska tas bort. Han vill
att LSS ska komma fler till del och att
en behovsprövning ska göras i stället.
Detta motsätter sig FUB bestämt. Vi ser
en stor risk för att, framför allt, personer
med lindrig utvecklingsstörning riskerar
Bengt Eliasson, L. att inte få LSS-insatser om den första
gruppen i personkretsen tas bort. Gemensamt för alla personer
med utvecklingsstörning är att de är i behov av livslångt
stöd, om än i varierande grad. Ett borttagande av den egna
gruppen i personkretsen skulle även ställa mycket stora krav på
handläggarnas kompetens i samband med behovsprövning.
L vill ha ett statligt huvudmannaskap för den personliga
assistansen. L föreslår att 6 miljarder ska läggas på LSS för att
återställa lagen. För att öka byggandet av bostäder enligt LSS,
föreslås IVO och Socialstyrelsen få vassare verktyg och att
sanktionsavgiften höjs rejält.
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Acko Ankarberg, Kristdemokraterna.
Kristdemokraternas partisekreterare Ankarbergs uppfattning är
att det kan vara skadligt att bort den nuvarande personkretsen för
LSS. LSS behöver återställas; en omstart behövs. KD vill ha statligt
huvudmannaskap för den personliga assistansen. Ankarberg vill
inte se något kostnadstak för LSS, men anser att det är ”självklart”
med kontroll och uppföljning.
Ankarberg vill inte ”förbjuda” anhörigassistans, men ge stöd
för att förbereda inför när barnet blir vuxet. Det är ”kanske inte
lämpligt att vara livslång assistent”. Ankarberg anser att det
är pinsamt att kommunerna väljer att betala vite i stället för att
bygga bostäder enligt LSS och föreslår höjda sanktionsavgifter
och statliga subventioner för att bygga gruppbostäder och
servicebostäder.
Lena Hallengren, Socialdemokraterna.
Hallengren, ansvarig minister för funktionshinderfrågor, säger sig
oroas av oron inom funktionsrättsrörelsen. S vill ha fortsatt delat
huvudmannaskap för den personliga assistansen. Hallengren
efterlyser en tydligare definition av begreppet ”grundläggande
behov”.
Hallengren ifrågasätter generella tvååriga omprövningar av
beslut. Hallengren vill se färre situationer som kräver juridiskt
stöd. Hon är därför negativ till förslag om en särskild myndighet
för juridisk hjälp. Hallengren vill se en bred politisk samsyn för
att ”ta LSS i hamn”.

Samtliga partiutfrågningar finns på
www.funktionsratt.se/vart-arbete/almedalen/pressapartierna
och www.fulldelaktighet.se/webbtv

FUB I ALMEDALEN

Unga med
funktionshinder
får inte jobba
Trots att Sveriges ekonomi går bra
står många unga med funktionhinder
utanför arbetsmarknaden.
Det var fyllt till sista plats i salen när
FUB höll seminarium tillsammans
med Autism- och Aspergerförbundet.
Rubriken var ”Kvar på arbetslivets perrong
när Sverige går som tåget – för att vi har
en funktionsnedsättning.”. Och ämnet var
det faktum att unga med funktionshinder
ofta står långt från arbetsmarknaden.
I panelen satt forskaren Marcus
Ohlström, Lars Lööf, Inger Ashing och

Marcus Ohlström, utredare, projektledare för uvasfunktionen (PhD.) Inger Ashing, tidigare nationell
samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.
Lars Lööw, generaldirektör för ESF-rådet. Ulla Adolfsson,
ordförande Autism- och Aspergerförbundet.

Ulla Adolfsson.
Panelen var enig om att problemet
hade flera orsaker och att det inte skulle
räcka med en lösning.
Ulla Adolfsson var en av dem som
pekade på det komplexa:
– Det behövs mer flexibilitet än
i dag när det gäller arbetstid och
ersättningsssystem. Man omprövar hela
tiden besluten, många är oroliga. De

behöver insatser även utanför jobbet. Som
trygghet i ekonomin.
Lars Lööf tog upp att lagstiftningen
kan vara ett problem. Han pekade på
att arbetsgivarens perspektiv också var
viktigt.
Inger Ashling tog bland annat upp
att kommuner och myndigheter behöver
samarbeta bättre för att hitta lösningar.

ANNONS

TILLGÄNGLIGHET

Handledare
skapar tillgänglighet

Kognitiv och kommunikativ tillgänglighet för den som
har svårare att förstå, tänka och kommunicera. Ofta
skapar vi i FUB och Inre Ringen den tillgängligheten
genom personer, som vi kallar handledare.
Som den sjätte delen i artikelserien om hur vi inom
FUB gör vår egen verksamhet mer tillgänglig, skickar vi
er till vår webbplats! På www.fub.se/handledare med
undersidor finns stöd och uppdaterad information om
hur det är att vara handledare.

Välkommen till Nytidas
dagliga verksamheter
Nytidas dagliga verksamheter har många
inriktningar där du kan prova olika arbeten för
att hitta det du vill göra. Vårt mål är att du ska
känna dig glad och stolt över det du gör.

Läs mer på
nytida.se
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Politiker pratade
så alla förstod
Varför är det så svårt att förstå
vad politiker menar? Det undrade
deltagarna på kursen anpassad IT och
bjöd in tre riksdagspolitiker.
Med bara några veckor kvar till valet besökte tre riksdagspolitiker Mora folkhögskola för att svara på frågor. Det var deltagarna i kursen Anpassad IT som bjudit in dem och sammanlagt
kom cirka 50 personer.
Kursdeltagarna hade skrivit frågor och skickat till politikerna och man hade också förberett politikerna med bland
annat tips och förslag på hur de kunde kunde tala så att alla
förstår. Och kvällen blev lyckad, tycker Kerstin Gatu, projektledare för kursen.
– Jag är jättenöjd! Här är en grupp som vill vara med och
påverka och som nu kunde det.
Moderator för kvällen var Elisabeth Langran och de tre
riksdagspolitikerna som tidigare besökt kursen var Marie
Olsson, Socialdemokraterna, Per Lodenius, Centerpartiet, och
Ann-Britt Åsebol, Moderaterna.

Marie Olsson, S, Per Lodenius, C, och Ann-Britt Åsebol, M.
Moderator för kvällen var Elisabeth Langran.

Inbjudan hade gått ut till sju kommuner och nått många
inom FUB. Även flera lokala politiker fanns på plats under
kvällen.
Att politikerna tänkte på att vara tydliga var ett sätt att göra
kvällen tillgänglig, men det fanns fler metoder:
– Publiken hade fått röda kort som man kunde räcka upp
om det var någonting man inte förstod eller om det gick för
fort, berättar Kerstin Gatu.
– Sen hjälpte moderatorn till genom att kräva tydliga svar.

Filmer från kvällen finns att se på www.fub.se
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Behöver du stöd ut i
arbetslivet?

Lyckad teaterresa med
Vänersborg-Södra Dals FUB

Via Misa kan du få daglig
verksamhet på en arbetsplats som
passar dig.

Göran ”Mitt första
arbete var på en
matbutik, nu arbetar
jag som föreläsare.”

www.misa.se

info@misa.se

Marianne skrattade åt Dubbel Trubbel

08-580 813 40

Sommaren teaterresa gick i år till Kalmar.
Där såg vi en rolig pjäs, som hette Dubbel
Trubbel med bland andra Thomas Pettersson,
som många sett på TV.
Allt blev fel och vi skrattade jättemycket.
Vi satt ute, så det var bra att det var fint väder.
Andra dagen besökte vi en utställning med
jättemånga och väldigt stora dinosaurier. Skönt
att de inte lever nu!
Lunchen den dagen åt vi i ett glasbruk.
Vi var 46 personer i bussen, som hade lift så att
alla kunde följa med.
Nästa år kanske vi åker till Vallarna i Falkenberg, där det också brukar spelas rolig teater.
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Anna
talade vid
världskongress i
England

Anna Hildingsson talade på kongressen.

Kräv din rätt att rösta och din rätt till
information! Det var huvudbudskapet när Inre
Ringen Sveriges ordförande Anna Hildingsson
talade vid Inclusion Internationals världskonress
i Birmingham i maj.
Inclusion
International
är
ett
internationellt nätverk för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar och
deras familjer. Temat för kongressen var
Lära, Inspirera, Leda.
Anna var inbjuden att tillsammans med
Kjell Stjernholm från Studieförbundet
Vuxenskolan berätta om hur man kan
arbeta med att öka valdeltagande och
demokratisk delaktighet för personer med
intellektuella
funktionsnedsättningar.
Kjell presenterade
Kjell Stjernholm,
Studieförbundet
Vuxenskolan,
Anna Hildingsson,
Inre Ringen
Sverige och Julia
Henriksson, FUB:s
förbundsjurist

arbetet med studiecirkeln ”Bli en lättläst
politiker”. Den handlar om hur politiska
partier och politiker kan bli bättre på att
skriva och prata på lätt svenska.
Anna höll ett tal på temat Hör min röst,
där hon pratade om rösträtt för personer
med intellektuella funktionsnedsättningar
och rätten att få lättläst information.
Anna berättade om Inre Ringen och
FUB:s samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan, ”Mitt val”. Mitt val är
studiecirklar och diskussioner med
politiker för personer som behöver enkel

och begriplig information om hur vår
demokrati fungerar och hur det går till att
rösta.
Anna avslutade presentationen med tre
råd till publiken:
1. Kräv din rätt att rösta!
2. Kräv din rätt till tillgänglig
information¨.
3. Skaffa samarbetspartners och vänner
att jobba tillsammans med!
Under konferensen firade Inclusion
Europe 30 år med en mässa där alla
medlemsländer deltog med varsitt
bokbord. Anna, Kjell och FUB:s
förbundsjurist
Julia
Henriksson
representerade Sverige med material om
Inre Ringen, FUB och Studieförbundet
Vuxenskolan
samt
den
engelska
översättningen av ”Åkes bok”.
Resan
innebar
ett
stort
erfarenhetsutbyte och mycket inspiration.
Sverige har kommit långt inom vissa
områden och kan i vissa fall vara en bra
förebild för andra länder. Samtidigt ser
vi en tillbakagång i hur LSS tillämpas
runt om i Sverige. Vid ett samtal med
Robert Martin, Nya Zeelands expert
i FN:s övervakningskommitté för
Funktionsrättskonventionen,
beskrev
Anna utvecklingen i Sverige. Robert, som
har följt Inre Ringen/Klippan genom
åren, blev bestört över att höra hur
gruppbostäder och dagliga verksamheter
blir större och samlokaliseras.
TEXT OCH FOTO: JULIA HENRIKSSON

Workshop med
FUB Göteborg
under Europride

Både Europride och Kulturkalaset
samtidigt, det var full fest i hela staden!
Ett fullspäckat program av olika kulturaktiviteter, mycket musik och fullt av
människor överallt.
Vi på FUB hade hissat Prideflaggan,
hängt upp prideflaggspel och ballonger i
pridefärger för att ingen skulle missa att
Europride är i stan!
FUB Göteborg i samarbete med forum
SKILL och Studieförbundet Vuxenskolan
hade anordnat en workshop med temat
Kärlek och Stolthet i FUB-huset.
Forum SKILL har stor vana att hålla
workshoppar och det var en nyfiken
och intresserad grupp som kom för att
höra presentationen, se den fina filmen
och delta i workshoppen. Det märktes
att det finns ett stort intresse för frågor
kring kärlek, sex och relationer inom vår
målgrupp. Vi tackar forum SKILL för den
fint arrangerade workshoppen och deltagarna för deras öppenhet, nyfikenhet och
engagemang!
TEXT: ANGELA KARLSSON
FOTO: JOHAN HEDENSTRÖM OCH
ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG

UNIK · 33

ANNONS

LANDET RUNT

DJ-workshop på
sommarfest
MIM Kulturcentrum,
projektet Rätt Fram
tillsammans med FUB
Göteborg och RBU bjöd till
sommarfest i FUB-huset!
Initiativet kom från projektet Rätt Fram,
som avslutade sitt projekt med en fest. De
har sina lokaler i vårt hus och har haft en
del av sina grupper här.
Det blev en härlig fest med god mat och
fika och rap på dari som inte alla hade hört
tidigare. DJ-workshop som några modiga
vågade testa och som sedan fick prova att
spela live från scenen inför publiken.
Röda Stens konsthall var här och
visade en spännande teknik som heter
cyanotopi, en typ av framkallningsteknik
där de använde blad och växter. Det

blev väldigt fina konstverk! Vi hade vår
pinsmaskin, och eftersom det var aktuellt
med fotbolls-VM, som även gick samtidigt
på storbilds-TV i lokalen, gick det att göra
sin egen Sverigepin. Några valde att göra
en med Barcelona eller Real Madrid!
Vi tackar alla besökare som kom och
gjorde denna dag så rolig – hoppas att ni
hade lika kul som vi hade!
TEXT: ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG
FOTO: MAHDI RASOLI OCH ANGELA KARLSSON

INSÄNDARE

Gert-Inge fick utmärkelse
när FUB Kristianstad
firade 60 år

Rösta i
ödesvalet!
Det kommande valet 9 september väcker
frågor om hur det ska gå för sonen och hans
assistansgrupp. Blir det neddragningar
i timmar eller en helt annan form av
”omsorg” som kommuner ska förverkliga?
Hur blir sedan mitt liv som förälder och
min roll som god man?
På sonens kyl hänger nu sidor från
förra numrets ”Unik” om hur partier
ser på lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) med
kommentarer från FUB: ombudsman
Judith Timoney (sidan 16).
Valet kommer att bli ett ”ödesval” för
alla som omfattas av LSS. Regeringens
utredning om LSS är förlängd från
oktober till i december. Vilka som blir
vinnare i valet avgör om utredningen
ska fortsätta, läggas ned eller få ändrade
direktiv. Själv hoppas jag att utredningen
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får nya, tydligare och bättre direktiv. Den
läckta versionen har i viss mån förändrat
det akuta läget. Ändå kvarstår alltför
mycket som är skrämmande, rörigt och
inte värdigt Sverige av i dag.
För att få reda på vilka visioner partier
na har om LSS bjöd FUB Södra Sörmland,
Riksföreningen JAG och Studieförbundet
Vuxenskolan in politiker från Sörmland
till ett samtal med publik. Det ägde rum i
Nyköping den 12 juni. Rubriken var ”LSS
och framtiden”.
Det känns nu viktigt att alla är insatta
och går och röstar! Vallokalerna är öppna
hela 9 september. Möjligheter finns
även att förtidsrösta från den 22 augusti
eller poströsta. Din kommun har mer
information.
Cia Fjällbäck,
god man för sonen i Sörmland

FUB Kristianstad
har firat 60 år med
trerättersmiddag,
show och dans.
150-talet personer deltog och
bland dem personer som tidigare
varit engagerade
i föreningen både
som ledare, styrelsemedlemmar och
ordförande. FörGert-Inge
bundsordförande
Svensson.
Lillemor Holgersson
deltog i festligheterna liksom omsorgsnämndens ordförande Marianne Eriksson
och sponsorer.
En speciell utmärkelse tilldelades till
Gert-Inge Svensson, ordförande Inre
Ringen och styrelseledamot i föreningen.
Gert-Inge är en mångårig medlem.
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Vi hjälper dig om du behöver
överklaga ett LSS-ärende
Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen.
Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Telefon: 010-490 09 91
Hemsida: www.unikforsakring.se

FUB är en del av UNIK Försäkring.
Det innebär att du som medlem kan
teckna förmånliga försäkringar för
bil, villa, hem, fritidshus, husbil, husvagn, släpvagn, båt och olycksfall för
dig och dina familjemedlemmar.

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

