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Nya
vänner

Conny ger goda råd
Frågespalten
Arbetsglädje på JobbForum
Mina vänner • Klippan har ordet • Övrigt i UNIK

Box 6436, 113 82 Stockholm
Begränsad eftersändning

Posttidning B

”Jag är jätteglad att

Calle Wikander med arbetskamraten Oscar Wester och praktikanten Alexander.
– Det är skönt att jobba i ute i naturen, tycker både Calle och Oscar.

På JobbForum händer något nytt varje dag.
Det passar mig bra, säger Calle Wikander, 27 år.
Det är en fin höstdag.
Calle Wiklander och hans arbetskamrater
Oscar Wester och Alexander Engdahl,
som är praktikant från Kista gymnasium,
jobbar för fullt i ute i naturen.
– Vi har rivit hela staketet,
säger Calle Wikander nöjt.
Han visar en rejäl hög med virke.
Calle Wiklander.
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jag har ett bra jobb”
Jobbar utomhus
– Det är skönt att få jobba utomhus,
man blir fysiskt trött av att jobba i naturen.
Calle har arbetat cirka sex år
på JobbForum,
som är en daglig verksamhet på Lidingö.
Deltagarna där gör många
olika jobb åt Lidingö stad.
– Vi hjälper till att sköta olika naturområden
och idrottsanläggningar.
Vi snickrar, målar och kör bort skräp
från fritidsgårdar och förskolor.

Jarmo Talvisto, enhetschef på JobbForum,
Lidngö stad.

Arbetsuppgifterna är väldigt olika, berättar Calle.
Kevin Sädberg arbetar också på JobbForum.
Den här dagen jobbar han inomhus.
Tre dagar i veckan hjälper han till på Fryshuset.
– Det är ett hus för ungdomar.
Jag hjälper till med deras basketverksamhet,
berättar Kevin, som gillar omväxling.
Calle har också omväxlande veckor.
Tre dagar i veckan arbetstränar han på
en förskola. En dag i veckan läser han
teori på Särvux.
– Jag ska ta körkort för EU-moppe.
Sedan kan jag köra våra elbilar
som vi har på JobbForum, berättar han.

Kevin Sädberg, i bakgrunden handledare Eva Öberg.
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Johanna Jonsson trivs bra på JobbForum. Det är bra med omväxlande arbetsuppgifterna, tycker hon.

Tagit körkort för EU-moppe

Nu är det hög tid att åka tillbaka till

Johanna Jonsson har just tagit

JobbForum. Där väntar lite eftermiddagsfika,

körkort för EU-moppe.

och en stunds avkoppling
tillsammans med de andra deltagarna

– Jobbet betalade körkortet.

på JobbForum.

Det är jättebra.
Nu ska jag öva mer på att köra,

– Jag är glad att jag har ett bra jobb.

säger hon stolt.

Och längre fram kanske jag kan få

Johanna gillar sport. Hon spelar innebandy

en anställning på någon förskola.

minst en gång i veckan.

Det skulle också vara kul,
säger Calle Wikander.

– Jag spelar här ute på Bosön på Lidingö.
Det är nära från jobbet.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Jag trivs väldigt bra här.
Varje dag gör jag olika saker.
Det lär man sig mycket av, säger hon.
Att ha ett jobb med omväxling
är bra, tycker alla tre.
– Vi ett jättebra gäng här.
Det är viktigt att ha trevliga arbetskamrater
och arbetsledare. Alla är trevliga här,
säger Calle och hoppar in i bilen som
enhetschefen Jarmo Talvisto hämtar killarna i.
Calle Wikander läser teori för att ta körkort.
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Conny och Cecilia föreläste tillsammans
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
och Cecilia Olsson, konsult,
föreläste för personal inom LSS
på en utbildningsdag
som Stiftelsen Blåklockan ordnade
på ABF-huset i Stockholm.
Det var cirka 40 personer från
olika gruppbostäder och dagliga
verksamheter som deltog i utbildningen.
Ger goda råd
– Vi har föreläst tillsammans hos

Maj-Britt Lind, som driver stiftelsen Blåklockan, Conny Bergqvist och Cecilia Olsson.

Stiftelsen Blåklockan förut.
Jag berättar om vad det innebär

Cecilia berättar att stiftelsen Blåklockans

att leva med en utvecklingsstörning.

utbildningar vänder sig till personal

Jag ger personalen goda råd,

som inte får åka på utbildningar.

vad som är viktig att tänka på
när man ska arbeta med personer som

Vi lär dem mycket

har en utvecklingsstörning.

– Conny är bra på att förklara vad det innebär
att leva med en utvecklingsstörning.

Cecilia Olsson berättar att hon

Personalen uppskattar alltid våra föredrag.

pratar mer om fakta. Vad en

Jag tror vi kan lära dem mycket, säger Cecilia Olsson.

utvecklingsstörning är och kan innebära.
Och det instämmer Conny Bergqvist i.
Kompletterar varandra
– Vi kompletterar varandra väldigt bra.

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Conny får alla att förstå att man inte är
sin utvecklingsstörning. Att det bara
är en del av en person. Att vi alla består av
många olika bitar.
Några av Connys goda råd:
• Var ett stöd när någon mår dåligt
• Var lyhörda så ni märker om någon mår dåligt
• Påpeka om man klär sig dåligt,
eller inte sköter sin hygien
• Var ett bra stöd i alla vardagliga frågor
• Var schysst; vänlig och korrekt

Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare.
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FR ÅGESPALT EN
Jag vill laga mat i köket
men min personal säger nej.

Ska det vara så?
Fråga

Om du behöver hjälp att prata

Jag känner mig ensam.

med personalen kan du fråga

Fast jag bor i en gruppbostad får vi inte äta

en av FUB:s medlemsrådgivare eller rättsombud.

tillsammans i köket längre.
Personalen har sagt att det blir bäst så

Gör så här:

och att man inte får laga mat ihop.

1.
2.
3.
4.

Vi hade jättetrevligt förut när vi lagade mat.
Jag gillar att laga mat.

Gå in på www.fub.se
Klicka på den runda ringen som det står Råd och Stöd på
Klicka på Rättsombud eller Medlemsrådgivare
Klicka på lista Rättsombud eller Medlemsrådgivare

Personalen kommer in med lagad mat
till mig i min lägenhet.

Har du ingen dator och behöver hjälp

Varför är det så?

att hitta ett Rättsombud eller Medlemsrådgivare

Jag vill laga mat och vara tillsammans med de andra.

kan du ringa till Riksförbundet FUB
så hjälper vi dig.

Svar

Tele: 08-508 866 00

Om alla vill äta tillsammans i köket
så ska ni få göra det.
Köket ska vara öppet dygnet runt
för alla som bor i en gruppbostad.
Det har Socialstyrelsen sagt.
Man får visst laga mat ihop.
På Livsmedelsverkets hemsida
finns det bra information
om att laga mat tillsammans i en gruppbostad:
www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/
maltider-i-vard-skola-och-omsorg/gruppbostad-lss/
laga-mat-tillsammans/
Visa detta för personalen.
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Nina Alander,
förbundsjurist, FUB
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
mobil: 0723-68 41 85
vx: 08 - 508 866 00

Nyttig äppelkaka
med mindre socker
Här är recept på en nyttig äppelkaka
med mindre socker.

Det är ett sötningsmedel
som heter Stevia i kakan.
Det står på paketet hur mycket
man ska ta för att det ska smaka
som vanligt socker.
Stevia är sött, därför behöver
man inte ta så mycket av det.

Så här gör du:
1.

Skala fem–sex äpplen

2.

Skiva äpplena tunt.

3.

Smörj en lagom stor form,
inte för stor.

4.

Lägg äpplena i formen

5.

Ta fram två ägg
Rör ihop två ägg
med en deciliter Stevia-socker
Ta tre deciliter havregryn
och rör ner i blandningen med ägg och socker.

6.

Bred ut smeten över äpplena.
Smeten blir lite smulig.

7.

Grädda i ugnen i cirka 200 grader,
Det tar 15–20 minuter,
Kolla så det inte blir bränt.

Bjud hem en vän på en god och nyttig höstfika!
Text och foto: Agneta Berghamre Heins
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 6436
113 82 Stockholm

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3) Skriv namnet och numret på den person
som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.
Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.
Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1) Skriv ett kort brev
om dig själv
och vad du önskar.
2) Max tio rader.
3) Skriv ditt namn
och din adress.
4) Skicka till:
Nya vänner
FUB
Box 6436
113 82 Stockholm
OBS!
Glöm inte ditt eget namn
och din adress!
Ibland händer det att vi får in många
”annonser”. Då kan det bli kö
och man kan få vänta
till nästa nummer av Unik.
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Hej, Jag heter Sara 36 år bor i Dalarna. Bor i
gruppbostad. Intressen är musik, vänner, zumba, dator,
resor, myskvällar, dans, pyssla, läsa bok engelska, speedway. Jag jobbar på dagcenter och Folkets Hus. Jag söker en
kille ska vara 36 till 39 år från Dalarna. Gärna foto.
Skriv till 044 Sara
Jag är en kille på snart 33 år. Jag bor i Gislaved.
Jag skulle vilja träffa en tjej i min ålder. Mina intressen
är: fiska, hockey, fika, vara ute och ha roligt. Du ska bo i
Jönköpings län, gärna samma intressen som mig.
Skriv till 092 Jesper
Jag är en tjej på 26 år är lite mullig. Har en lättare
utvecklingsstörning. Jag gillar Bowling, fotboll, hockey,
dansband. Mitt favoritband är Lasse Stefanz. Jag söker en
kille mellan 26-30 år. Du ska tycka om sport och dansband och vara ärlig. Du ska bo i Örebro, helst i Örebro
stad. Skicka gärna bild på dig, vore trevligt.
Skriv till 211 Elin
Hej, Jag heter Lars och är 31 år och bor i Borlänge.
Jag söker nya killkompisar, som helst ska bo nära Dalarna
och vara mellan 25-35 år. Mina intressen är umgås med
tjejen, kompisar, gå ut med hund, bio, fika, musik, läsa
böcker. Hoppas på svar.
Skriv till 003 Lars
Hej! Jag är en kille på 50 år som söker kontakt med
en kvinna att lära känna. Hon ska vara mellan 49-56 år.
Mina intressen är politik, innebandy, umgås med kompisar och vänner och att gå ut och äta någon gång ibland.
Jag gillar dansmusik. Jag bor i Ystad så det är en fördel om
du också bor i Skåne.
Skriv till 210 Benny
Hej! Jag är en glad uppfinningsrik kille på 29 år.
Bor i Kalix i Norrbotten. Önskar kontakt med en tjej i Kalix
mellan 25-35 år. Mina intressen är motion, djur, musik,
samt att hålla på med det mesta. Allt som gör livet glatt.
En fördel är om du bor i Norrbotten. Du får gärna svara
med foto.
Skriv till 209 Markus

&
Jag är en snäll singel kille på 41 år från Dalarna.
Jag är rök/spritfri. Jag har körkort och egen bil. Mina intressen är bilturer, bio, bowling, resa, sällskapsspel mm. Jag bor
själv i egen lägenhet. Söker en tjej för vänskap och kanske
mer. Du bor själv och kan resa. Svara gärna med foto.
Skriv till 001 Ola

Saskia en tjej som mig

Jag är en glad man på 57 år. Jag bor på en grupp
bostad i Gävle. Jag söker en kvinna i min ålder. Mina intressen är bla. Hockey, restaurangbesök och bowling. Hockeylaget jag gillar är Brynäs. Det är en fördel om du bor i min
närhet.
Skriv till 086 Kent

Anne Agardh

Kan man försvinna?
Söker efter kärleken till en 25-40 årig kvinna. Jag
är en 30-årig man i sina bästa år. Jag är trevlig, skojfrisk och
omtänksam. Vilket är några av egenskaperna jag söker hos
en partner. När solen står som högst intresserar jag mig
för fotboll, musik och dans. Jag bor i charmiga Kisa i södra
Östergötland. Låter jag som något för dig?
Skriv till 208 Jimmy
Hej, Jag är en 44 årig kille som är singel och söker en
tjej ålder mellan 30-44 år. Intressen är innebandy, fotboll,
båtresor, mysiga hemmakvällar. Musiksmak är blandad men
mest dansmusik. Även tjejer som sitter i rullstol också. Du
får gärna svara med foto. .Hoppas att du hör av dig.
Skriv till 042 Jens
Hej, Jag är en kille 39 år bor i egen lägenhet. Söker
nya brevkompisar i ålder 28-32 år. Jobbar som vaktmästare.
På tisdagar har jag hemvård städar dammsuger torka golv
fikar lagar mat. Träffar mamma en gång i veckan på sön
dagar. Jag är också singel. Söker en ny flickvän. Mina intressen är tjejer, Länsdans, utflykter. Skriv till mig, glöm inte att
skicka foto.
Skriv till 055 Christian

Så att man nästan inte syns?
Saskia gillar att gå i skolan.
Men när Moa börjar i klassen förändras allt.
De andra tjejerna vill bara vara med Moa.
Och de börjar bli elaka mot Saskia
för att hon inte är som alla andra.
Saskia känner sig mer och mer utanför.
Saskia – en tjej som mig
är en berättelse om vänskap
och att vara annorlunda.
Boken är skriven av Anne Agardh.
Så här skrev hon om hur boken Saskia blev till:
”Barn med särskilda behov
är små stjärnor som lyser om vi ser dem.
Jag har mött så många av dem
i mitt arbete som lärare.
Varför finns det så få böcker
med dessa barn som huvudpersoner?
Så tänkte jag och så blev Saskia till.”
Boken går att beställa på Idus Förlag.
www.idusforlag.se/saskia
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Klippan har ordet
Hej,

En annan viktig sak är att alla ska

nu har vi kommit igång att jobba i nya

Idag finns det för lite att välja på

Klippan-styrelsen.

exempelvis inom gymnasiesärskolan.

ha rätt att få utbildning.

Det borde också bli enklare att gå i
Vi har haft några bra möten.

en vanlig klass, om man har ett

Där har vi framförallt pratat om

funktionshinder.

vad vi ska jobba med i Klippan.

Det handlar om att få rätt stöd.

Vad som är viktigt att göra just nu
och vad som är viktigt i framtiden.

Om Du har frågor som du vill att
vi i Klippans styrelse ska jobba med

Det som är bra är att alla i styrelsen

så hör av dig till mig eller någon

har olika frågor som vi brinner för

annan i Klippans styrelse.

och vill jobba mycket med.
Själv vill jag jobba mest med skolfrågor,
LSS-frågor och lite längre fram

Ha en trevlig höst!
Hälsningar från Sara

med valfrågor.
Jag är politiskt intresserad
så valet tycker jag är jätteviktigt.
Vi i Klippans styrelse tycker att det ska vara
mer information på lättläst,
och att det ska bli enklare för alla att rösta.

Sara Brännström
070-603 36 24
sara.brannstrom@fub.se
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Kontakta Riks-Klippans faddrar!
Vi som sitter i Riks-Klippan är Faddrar
till Klippan-sektionerna runt om i landet.
Det innebär att ni kan kontakta oss

Här hittar ni alla faddrarna:

Riksklippans styrelse

för att få information om vad som händer
på riksplan i FUB

Anna Hildingsson, ordförande

Vi är också intresserade av vad som händer

Fadder för Västra Götaland och Jönköpings län

i era Klippan-sektioner.

0510-674 82 hem efter 17:00
anna.hildingsson@fub.se

Vad ska vi jobba med?
Det är också viktigt att vi får reda på
vad ni vill att vi i Riks-Klippan ska jobba med.
Även om mycket bestäms på Riksstämman
så kan viktiga saker som vi borde jobba med

Gunilla Karlsson
Fadder för Hallands och Kronobergs län
073-031 73 04
gunillakarlsson71@yahoo.se

komma fram mellan våra stämmor

Markus Petersson

och som inte kan vänta tills nästa stämma.

Fadder för Blekinge och Skåne län

Det är om sådana saker ni kan höra av er

070-776 62 57

till era Faddrar i Riks-Klippan.

mackangast@gmail.com

Vi kan besöka er
Vi kan komma på besöka hos er
Om ni önskar så kan vi komma till er på ett besök.
Det kostar inget för er lokala sektion.
De kostnaderna står Riksförbundet för.
När ni vill boka ett möte med oss,
så ska ni först kontakta Conny Bergqvist,
på Riksförbundets kansli.
Han tar sedan kontakt med rätt Fadder.
Conny når ni på telefonnummer: 08-508 866 37
Vill ni hellre skicka e-post går det bra.
Connys epost-adress: conny.bergqvist@fub.se
Vi i Riks-Klippan ser fram mot
att höra av er och att få träffa er!
Markus Petersson
Riks-Klippans styrelse

Kristine Pettersson
Fadder för Kalmar, Östergötlands och Gotlands län
076-145 09 14
kristinepetersson@hotmail.com
Jan Pettersson, vice ordförande
Fadder för Södermanlands, Stockholms, Örebro och
Värmlands län
072-927 47 20
Per-Åke Berglund
Fadder för Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands och
Dalarnas län
072-551 17 38
diskchef392@gmail.com
Sara Brännström
Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens, och
Västernorrlands län
070-603 36 24
girl@hotmail.se

Det går också bra att kontakta Conny Bergqvist på Riksförbundet FUB:s kansli, 08 – 508 866 37
eller styrelsens sekreterare Monica Carlsson, 070 – 638 60 04 eller via mail monica.c47@telia.com
Riksklippan/Riksförbundet FUB Box 1181, 171 23 Solna Växel 08 – 508 866 00.
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Ö V R IGT I U NI K
Så är det
Så är det - LSS i praktiken - ett individperspektiv.
Det heter en ny bok som Eva Borgström har skrivit.
Eva arbetar på FUB:s kansli som ombudsman.
Hon har en son som har Downs syndrom.
I boken berättar hon om vardagen
med sin son Simon och vad viktigt det är
SID
att få bra stöd och rätt LSS-insatser.

24

Unga i Tanzania får hjälp
Nu finns det ett nytt projekt:
Come Together Concrete.
Där får unga hjälp till att göra meningsfulla
saker på sin fritid.
Exempelvis trädgårdskötsel, musik och drama eller media.
Du kan följa ungdomarna på Instagram

NNNN

@Cometogethereveryone

SID 30
Foto: Instagram @Cometogethereveryone.

Lyckad höstfest med FUB HJO-TI-BORG
Det blev en fin dag när FUB Hjo-Ti-Borg
bjöd in till en sommar/höstfest.
Det var dans, sång och musik, lekar och gott fika.
De 45 deltagarna kom från alla tre kommunerna;
Hjo, Tibro och Karlsborg.

SID 22
Foto: Arne Barthelsson.
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ÖV R IG T I UN IK
Ny Klippan-förening i Varberg
I våras bildades Klippan i Varberg.
Anette Strandberg, valdes till ordförande.
Bandet: Fantastiska Underhållnings Bandet
är en sång-dans-och teatergrupp.
De har en viktig roll i Klippan.
– Vi kommer att erbjuda föredrag,
föreställningar med mera till skolor

SID 21

och företag på orten,
säger Calle Karlsson, som är handledare.

Alexander, Jonas, Anette och Peter, Klippan Varberg. Foto: Calle Karlsson.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 8
x. Sidan 23
2. Sidan 26
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUB
BOX 64 36
113 82 Stockholm
Senast den 9 december måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 4, 2016:
x, sidan 17.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett
1. Kjell-Henry Westermark, Arvidsjaur
2–5 Lättlästa böcker
2. Anna-Lena Jeppsson, Växjö
3. Marie Holmqvist, Kungsö
4. Jenny Morin, Bollnäs
5. Martin Larsson, Falköping
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JobbForum
FUB
TE M A: Stärk LSS
I HELA
LANDET
Rätten till kognitivt stöd
”Så är det” – ny angelägen bok
13 sidor Lättläst: • Klippan har ordet • Mina vänner

Innehåll 5–2016
4...................Ledare
6...................JobbForum på Lidingö
12 .................Tillsammans påverka och stärka
LSS-lagstiftningen
16.................Rundabordssamtal
18.................Bästa LSS-kommun – Botkyrka
21..................Landet runt
24.................Bokrecension
26.................. Kognitivt stöd
28.................. Tillgänglighet – Debatt
30.................. Come Together
31.................. Notiser
32.................. FUB i världen
33.................. Notis

 id 6 och sid 2 i Lättläst: Minna Sokura, handledare, Leo Elmstedt, Kevin Sädberg och
S
Alexander Malm, deltagare på JobbForum, Lidingö.

..
..
LATTLAST
2...................JobbForum på Lidingö
4...................Conny Bergqvist
6...................Klippan-faddrar
8...................Nya vänner
10.................Recept
11................... Frågespalten
12................... Övrigt i Unik
13.................. Tävling

Sid 23: Skattjakten
var ett populärt inslag
när FUB i Göteborg
anordnade en läger
helg i september.

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

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

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

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

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

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

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

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20

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

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

FUB:s KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00–11.30,
12.30–16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare
conny.bergqvist@fub.se
08-50 88 66 37

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

Höst hos regeringen?
Vintern har även tagit de mer sydliga breddgraderna i fast grepp. Krassen i trädgården kämpade
tappert till sista oktober, då gav den upp. I affärerna frontas det redan med julpynt och belysning.
Att vi går mot mörkare och kallare tider går knappast att ta miste på.
Mörkar och kallare verkar också den röd-gröna regeringens solidaritetspolitik ha blivit. Nästan
dagligen läser vi om barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som inte längre får
det stöd de har rätt till för att leva ett gott och tryggt vardagsliv. Försäkringskassan sätter stopp för
det, ibland med direkt livshotande följder. Man mer än förfäras. Regeringens nyligen tillsatta LSSutredning, med direktiv att hitta besparingar inom LSS, gör inte oron mindre.
Unik följer utvecklingen
Unik kommer självfallet att följa utvecklingen. Just nu arbetar FUB för högtryck för att på alla tänk
bara vägar påverka utredare, minister och regeringen, om vikten av en trygg och långsiktigt säkrad
assistans och LSS-insatser. Något ni kommer att få fortsätta läsa mer om i Unik.
Även i detta nummer lyfter vi fram LSS-frågan på lite olika sätt; läs förbundsjuristen Jesper
Symrengs informativa artikel om FUB:s många olika insatser för att stärka LSS och det fortsatta
påverkansarbetet på sidan 13. Läs också om FUB:s rundabordssamtal med regeringens LSS-
utredare, och om hur Botkyrka kommun, som blev årets LSS-kommun, satsat på att utbilda per
sonalen i AKK, så att alla brukar har en möjlig väg till kommunikation. Med boken ”Så är det – LSS
i praktiken – ett individperspektiv”, visar Eva Borgström, ombudsman på FUB:s kansli hur avgörande
LSS är för att kunna leva ett gott liv. En bok som berör och fördjupar kunskaperna inom området.

Sid 16: Mattias Melin, FUB/Klippan Jönköping i samtal
med Bengt Westerberg, som var moderator under FUB:s
rundabordssamtal kring LSS-utredningen.

JobbForum ger yrkesidentitet
Unik åkte till Lidingö och träffade ett gäng entusiastiska deltagare, samt personal, på dagliga verk
samheten JobbForum, som satsar fullt ut för att alla ska få en yrkesidentitet.
Och Conny Bergqvist, Klippan-rådgivare, har hunnit med ännu en föreläsning, denna gången
på en utbildningsdag i stiftelsen Blåklockans regi . Mer om detta i Lättlästa delen av Unik!
Som vanligt bjuder vi också på några glimtar från FUB:s mångfacetterade verksamhet runt om
i landet. Året om är det full rulle i alla FUB:s många lokalföreningar.
Så håll till godo med Uniks höstnummer!
Med värmande hösthälsningar

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

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

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

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

ala STYRELSEN
Kerstin Tegnér, Ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38

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

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

Judith Timoney, Internationella frågor,
ala-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-50 88 66 23
Jesper Tottie, Projektledare,
jesper.tottie@fub.se
08-50 88 66 40
UNIK FÖRSÄKRING
Per Liljeroos, Teamledare
organisationsstöd,
försäkringsrådgivare
per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se

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

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Sid 18: Enhetschef Margareta Lindström, Mia Johansson Deurell,
verksamhetsutvecklare, Linus Lundin, stödassistent och Ann-Katrin
Hegvold, Brukarombudsman,BRO, på ett av Botkyrka kommuns
korttidshem.
ANNONSER
Pia Sandberg
Herrhagsvägen 8, 122 48 Enskede
08-39 41 11, 070-306 05 02
pia.sandberg@fub.se
Annonsmaterial skickas till:
annons@fub.se

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

För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 6, bokning 16 december
utgivning 27 december

Tryck: Sörmlands Printing Solutions,
Katrineholm.
FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklingsstörning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är rikstäckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex
nummer per år.
Kom gärna med synpunkter till oss,
positivt som negativt, om innehållet
eller utseendet. Tidningen ansvarar
ej för icke beställt material och
förbehåller sig rätt att korta i insändare
och läsarbrev, samt publicera insänt
material på FUB:s hemsida.
www.fub.se
ISSN: 0345-3790
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Gör om och gör rätt!
Åsa Regnér ser bara kostnader inte människor.
Nu är det hög tid för regeringen att göra om, göra rätt och värna de svagaste.
Det skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson,
som nedan citerar Åsa Regnér från riksdagsdebatten den 28 oktober, om personlig assistans,
som Kristdemokraterna hade begärt.

”L

agen om stöd och service och lagen om assistansen är
viktiga frihetsreformer för människors delaktighet och
självständighet. Det är väsentliga ambitioner i ett väl
färdssamhälle som jag och regeringen står för. Då måste också
lagen om stöd och service och lagen om assistansen fungera
bättre. Därför ska lagstiftningarna ses över. Vi vill av de här
skälen ha mer träffsäkra och likvärdiga insatser som faktiskt
möjliggör just den delaktighet i samhällslivet som var inten
tionen med de båda lagstiftningarna.
Vi vill stärka individerna, barnrättsperspektivet och jäm
ställdheten i dessa system. Vi vill ha en långsiktigt hållbar
kostnadsutveckling, inte minst inom personlig assistans, där
kostnaderna de senaste tio åren har ökat markant utan att
antalet personer har blivit fler i samma utsträckning.
Regeringen får snart en översyn som berör frågan om egen
vård inom assistansen, och jag ser ett behov av en analys av
det femte grundläggande behovet. Självklart ska staten, lands
tingen och kommunerna gemensamt leva upp till våra åtagan
den enligt lagen.
Jag är angelägen om tre saker. För det första ska den som
har rätt till assistans eller andra insatser inom LSS få det
stödet. För det andra ska vi komma åt det överutnyttjande
som flera rapporter har visat finns, där medel går till annat än
assistansen. För det tredje har jag ett stort ansvar för att skatte
betalarnas pengar används till det ändamål de är avsedda för.
Det ansvaret tar jag på stort allvar.
Jag tycker att assistansen är oerhört viktig, men jag tycker
också att det är otroligt viktigt att ha kontroll över medlen.
Därför har vi bett Försäkringskassan att bidra till att bryta
utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Stor risk att inget händer

När ska Finansminister Magdalena Andersson se att perso
ner med funktionshinder är en ekonomisk tillgång i stats
finanserna. Bara genom att få en enda person i jobb så mins
kar statens kostnader markant. Dels genom minskade bidrag,
dels med ökade skatteintäkter och med det ökad konsumtion.
I och med att man tjänar mer i månaden, än vad man kan få i
bidrag, så har man mer över att handla för.
När ska regeringen börja se allvaret i vad som händer? Hur
allt fler mår dåligt. Det är inte bara personer med funktions
nedsättning som drabbas hårt, utan även anhöriga. Vi får dag
liga rapporter om att anhöriga blir sjukskrivna eller måste
minska sin arbetstid i en förhoppning att kunna hjälpa de
sina på bästa möjliga sätt. Vad kostar inte detta samhället i
minskade skatteintäkter och ökade sjukvårdskostnader?

Dags att se till helheten
Åsa Regner det är dags att se helheten och inte bara till plån
bok på ditt departement. Detta borde vara en självklarhet
även för Finansministern! Hon om någon borde se till Sveri
ges t otala ekonomi, vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.

”

Detta är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs
ord i riksdagsdebatten om personlig assistans som Kristdemo
kraterna hade begärt.
I debatten nämnde ministern och miljöpartisten ordet
kostnader hela nio gånger (på sju inlägg) men de nämnde bara
ordet rättigheter två gånger. Dessa två personer är regeringens
företrädare och ska visa hur regeringen ser på sina väljare. Av
debatten framgick det väldigt tydligt att personer med funk
tionsnedsättning inte ses som människor utan bara som kost
nader. Det som även oroar mig djupt, är att de sex övriga par
tierna är mer eller mindre överens om att det är fel agerat av
regeringen. Om alla är överens så händer oftast inget, det har
historien visat tidigare.
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Även anhörig drabbas hårt

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

LEDARE

7H Assistans. Aktivitetshuset Kamgarn.
Sinnesro friskvårdscenter

– allt under samma tak!

”Stefan Löven, det
är dags för dig att
se till att värna
de svagaste, som
du säger dig bry
dig om. Eller har
du glömt vad du,
ditt parti och din
regering står för?”

En plats att
trivas på.

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

PERSONLIG ASSISTANS

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

DAGLIG VERKSAMHET

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

FRISKVÅRDSCENTER

Vi behöver alla mental och kroppslig balans och en
stunds avkoppling. Det får du på Sinnesro. Här erbjuder vi bl a: Yoga, samtal, taktil och klassisk massage,
frisör, pedikyr och hudvård.
Välkommen till ett hus fullt med aktiviteter, humor
och skratt. Här trivs vi och lever livet!

A NNO NS

Moldegatan 9 (Göta),
504 32 Borås
VXL 033-48 03 40
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www.7hassistans.se

Jobb och arbetsglädje
– På JobbForum växer deltagarna med arbetet
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Calle Wikander, Oscar Wester, och Alexander Engdahl jobbar med att riva en gärdesgård.
Ett uppdrag som JobbForum fått från en av stadens förvaltningar.

– Det absolut viktigaste hos oss är att ungdomarna utvecklas,
får känna stolthet för det de gör och får en yrkesroll, säger
Jarmo Talvisto, enhetschef på JobbForum, Lidingö stad.
En daglig verksamhet med fokus på arbete med stöd av
metoden Supported Employment.

D

et är en mycket vacker höstdag
på Lidingö. Deltagarna på Jobb
Forum Calle Wikander, Oscar
Wester och Alexander Engdahl, prak
tikant från Kista gymnasium, har haft
ännu en dag med intensivt arbete ute i
naturen.
– Vi har rivit hela staketet, säger
Calle Wikander nöjt, och visar en rejäl
hög med gärdesgårdsslanor, när hand
ledare Jarmo Talvisto backat in jeepen i
skogsbacken för att hämta upp killarna i
arbetslaget och virkeshögen de fått ihop.
– Det är jätteskönt att få jobba utom
hus, man blir fysiskt trött av att göra
jobb i skogen och naturen och det gillar
jag, konstaterar Calle, som arbetat cirka
sex år på JobbForum på Lidingö.

Jobb via förvaltningar
Denna dagen är arbetsuppgiften att
riva ett gärdsgård som löper efter en av

ängarna vid Långängskärret på Lidingö.
Staketet har gjort sitt och ska bytas ut.
– Det är ett jättebra jobb. Vi hjälps åt
hela tiden, konstaterar Calle.
Jarmo Talvisto berättar att det här
är ett exempel på arbetsuppgifter som
JobbForum får via stadens förvalt
ningar. Andra jobb är bland annat till
syn och skötsel av stadala fritidsan
läggningar, tillsyn av fritidsfastigheter,
skötsel av vindskydd och grillplatser,
snickerier och renoveringar, samt ett
sommarcafé i JobbForums lokaler som
ligger naturskönt vid Bosöhamnen på
Lidingö.
– Vår verksamhet är i första hand
inriktad mot fritids- och idrottsanlägg
ningar, men vi gör även en hel del arbe
ten runt om i våra naturområden, säger
Jarmo och börjar tillsammans med
killarna i laget lassa på virket från sta
ketet på släpkärran.

Johanna Jonsson och Daniel Andrén trivs med sina arbetsuppgifter
och arbetskamrater på JobbForum på Lidingö.

Jarmo Talvisto, enhetschef på JobbForum
engagerar sig mycket för att alla deltagarna
ska kunna växa med jobben och få en tydlig
yrkesroll.

Stärka arbetsförmågan
JobbForum har funnits i cirka tio år i
staden, och vänder sig till ungdomar
som avslutat gymnasieskolan, och som
omfattas av personkrets 1 i LSS. För när
varande har JobbForum 13 deltagare,
men tar även in praktikanter från gym
nasiet och sommarjobbare. Tre hand
ledare jobbar heltid tillsammans med
deltagarna.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Leo Elmstedt.

Alexander Malm.

Daniel Andrén.

– Vi jobbar för att stärka ungdomar
nas arbetsförmåga och bidra till att de
hittar en yrkesroll och en yrkesstolt
het. Därför jobbar vi systematiskt med
metoden Supported Employment, som
är en bra metod för att stärka ungdo
marnas självkänsla och tro på sig själva.
Till stor del handlar det om att genom
arbete få deltagarna att ta egna initia
tiv, lyfta fram det de är bra på och den
vägen stärka deras självkänsla, förkla
rar Jarmo Talvisto när vi tar ännu en
vända för att hämta nästa grupp på
JobbForum.
Nu är det Alexander Malm och Leo
Elmstedt som ska iväg för att sätta
upp några hyllor i ett av fritidshusen
som finns i det natursköna området
Hustegaholm. Husen tillhör Lidingö
stad och används för bland annat kor
tidskollo.

företaget Elvaruhuset som lite alltiallo
på.
Jarmo berättar att deltagarna som
är ute på arbetsträning på olika arbets
platser på Lidingö kontinuerligt får
stöd av handledarna från JobbForum.
– Vi har hela tiden en nära kontakt,
så att alla deltagare känner sig trygga
ute på sina arbetsträningsplatser. Det
är också bra för arbetsgivarna att veta
att de alltid kan vända sig till oss och
ta upp saker om det skulle behövas.
Oftast finns det en positiv inställning
till att ta emot personer för arbets
träning från oss. Flera arbetsgivare
som Ica, Coop och Ikea har också utta
lade egna målsättningar att de ska
erbjuda platser för personer med funk
tionsnedsättning, vilket underlättar
för oss, konstaterar Jarmo.
Och alla 13 deltagarna har praktik
platser under några av veckans dagar.
Åsa Öberg, grupphandledare tycker att
JobbForum sedan länge har hittat sin
nisch med en bra mix av olika arbets
uppgifter, och framförallt ett tydligt
fokus mot den reguljära arbetsmark
naden.

– Jag har valt att jobba på dagis. Att
jobba med barn och ungdomar gil
lar jag. Det passar mig bra. Men just
omväxlingen, där jag kan jobba utom
hus här på JobbForum, är det jag gillar
mest, säger Calle med eftertryck.
Måndagar är det den dagen då alla
är på plats på JobbForum och arbetar
med uppdragen från förvaltningarna i
staden. Kevin Sädberg stryker vant färg
på några trädgårdsbord, som tillhör en
av fritidsanläggningarna på ön.
– Jag har jobbat här sedan jag slu
tade på Häggviksgymnasiet. Det bästa
är omväxlingen. Jag gör olika saker hela
tiden. Det växer man av och framförallt
är det roligt att gå till jobbet, säger han
och berättar att han tre dagar i veckan
är på Fryshuset i Stockholm, där han
framförallt hjälper till med basketverk
samheten.

Praktik flera dagar i veckan
– Hyllorna har vi sågat till och målat
på JobbForum. Jag gillar att snickra och
så, det är bra jobb här, säger Alexander
och tar vant skruvdragaren medan Leo
langar rätt skruvar från verktygslådan.
Strax är hyllorna uppskruvade och kil
larna ser nöjda ut. Arbetsglädjen går
inte att ta miste på.
På vägen tillbaka berättar de att de
har praktikplatser på olika arbetsplat
ser på Lidingö. Tre eller fyra av veck
ans fem dagar jobbar de utanför Jobb
Forum. Leo är på en av öns Ica-butiker
och Alexander på en bygghandel?.
– Jag frontar varor berättar Leo,
stolt. Och Alexander arbetstränar på
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Bästa är omväxlingen
– Det är relativt lätt att hitta arbetsträ
ningsplatser för våra deltagare. Tack
vare att vi också har så bra arbetsupp
gifter att erbjuda inom JobbForum så
kan vi långsiktigt stärka deltagarnas ar
betsförmåga. Det fungerar bra, konsta
terar hon och visare en lista på hur del
tagarna arbetar under veckan på olika
arbetsplatser.

Fått miljöpris
Vi tar en vända runt huset och Leo
pekar upp på taket och visar stolt sol
cellspanelerna som är monterade där.
– Vi tänker hela tiden på miljön här,
konstaterar han och Minna Sokura,
handledare, hakar i och berättar att
JobbForum även arbetar med stort
fokus på miljön.
– Vi har till och med fått ett miljö
pris för vår miljöprofil. Här satsar vi på
återbruk, återvinning och komposterar
vårt avfall från matlagningen, som vi
har i huset. Vi försöker i möjligaste mån
använda ekologiska råvaror, säger Minna.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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Alexander Malm och Leo Elmstedt har just avslutat ett jobb på en av stadens fritidsanläggningar: Hustegaholm.
– Det gick bra att sätta upp hyllorna vi tillverkat själva, konstaterar Alexander och får medhåll av enhetschef Jarmo Talvisto.

Alla deltagare äter gemensamt på
JobbForum de dagar de är på plats.
Luncherna lagas i huset av deltagarna
själva. Även det är en del av pedagogi
ken där även den social träningen är
viktig.

Får hjälp att ta körkort
Men nu är det återsamling i Jobb
Forums lokaler. Deltagarna kommer in
allteftersom, från de olika platserna på
ön där de jobbat under dagen.
Utanför lokalen finns en parke
ringsplats med laddstationer för de två
elbilarna som JobbForum förfogar över.
Vant glider Daniel Andrén in på parke
ringsplatsen tillsammans med Johanna
Jonsson, som nyligen tagit EU-körkort.
– Vi har tömt papperskorgar och
tagit reda på skräp från en av fritids
gårdarna som vi kört till en återvin
ningstation på ön, säger Johanna, som
vill träna lite mer på att köra innan hon
själv ansvarar bakom ratten.
Och att erbjuda deltagarna att
kunna ta EU-körkort är något som
Jarmo Talvisto är extra stolt över.
– Vi erbjuder deltagarna olika utbild
ningar som behövs för att utföra vissa
arbetsuppgifter hos oss. EU-körkort är
en. Vi har bland annat samarbete med
en körskola och JobbForum står för
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grundkostnaderna för körkortet. Likaså
erbjuder vi utbildning i röj-och motor
såg och vedklyv. Alla utbildningarna
är populära hos oss, framförallt EUkörkortet. Att ha körkort är något alla
växer av och våra elbilar kan man köra
med EU-körkort.
– Det är superbra intygar Leo, som
just nu kämpar med teorin och hoppas
kunna ta sitt körkort i höst.

het; för personer med funktionsnedsätt
ning som står långt från arbetsmark
naden, för stadens olika förvaltningar,
samt för en rad olika företag som vill ha
personer som arbetstränar i sina verk
samheter. Snacka om vinn-vinn, säger
Jarmo och hoppar vant in i jeepen till
sammans med Leo för att åka ännu en
uppsamlingstur på ön.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Eftertraktad verksamhet
Och innan vi skiljs åt för dagen slår
Jarmo Talvisto fast att JobbForum får
unga vuxna att växa och utvecklas med
sina arbetsuppgifter.
– Jag har jobbat länge här och sett
många ungdomar växa. Det är otroligt
roligt att kunna erbjuda bra arbetsupp
gifter till personer som har olika funk
tionsnedsättningar och därav har svå
rare att komma in på arbetsmarknaden.
Tack vare att vi har ett så väl utvecklat
samarbete med flera förvaltningar i sta
den, så får vi in många olika och bra
arbetsuppgifter. Vi är noga med att visa
att det deltagarna gör uppskattas, och
att det är viktiga uppgifter. Beröm och
bekräftelse är viktigt för alla, säger han
och fortsätter:
– JobbForum har med åren helt
enkelt blivit en eftertraktad verksam

Oscar Wester hjälper Jarmo Talvisto att banda
vedtraven som ska köras på en släpvagn.
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Förmånliga försäkringar
med unika fördelar
FUB är en del av UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar.
Här ser du några av våra unika fördelar.

» Generösa rabatter

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

»Hjälpmedel

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

»Unik service

Låg självrisk på hjälpmedel för syneller hörselfel i hemförsäkringen.

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

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

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

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

i samarbete med

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

LS S

Tillsamm
– medlem – lokalförening –

kan vi påverka LSS för att
FUB har alltsedan LSS kom 1994 värnat lagen och kämpat för att de målsättningar som återfinns
i lagens förarbeten och målparagrafer ska genomsyra tillämpningen av lagen. Riksförbundet
har tagit fram en plan för det fortsatta LSS-arbetet och hur vi ska kunna påverka utredningen.
I dagsläget har vi inte fått den expertplats i utredningen som vi arbetat hårt för att få, men FUB
kommer att fortsätta att envist hävda att utredaren behöver ha oss med i utredningens arbete.
Inget om oss utan oss! Det skriver FUB:s förbundsjurist Jesper Symreng, i nedanstående artikel.
Där lyfter han också FUB:s många olika insatser för att långsiktigt trygga och stärka.

Riksförbundet träffar LSS-utredaren. Thomas Jansson,
förbundsordförande FUB, särskilda utredare Désirée Pethrus,
riksdagspolitiker för Kristdemokraterna (KD), och huvudsekreteraren
Anders Viklund. På mötet deltog även Annelie Sylvén Troedsson,
förbundsstyrelseledamot och Jesper Symreng, förbundsjurist, FUB.

R

edan när LSS kom fanns det dock ett motstånd mot
lagen, framförallt från dåvarande Kommunförbundet
och Landstingsförbundet. Idag står Sveriges kommuner
och landsting (SKL) bakom lagen men tycker fortfarande att
det är en alltför tung börda för kommunerna att bära när det
gäller kostnaderna.
Utan att LSS har ändrats när det gäller själva lagtexten så
har tillämpningen blivit alltmer restriktiv de senaste åren. Till
stor del beror det på den rättspraxis som Högsta förvaltnings
domstolen (f.d. Regeringsrätten) skapat. I flera prejudicerande
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domar gör domstolen restriktiva tolkningar utifrån ordalydel
sen i lagtexten och låter bli att väga in lagens intentioner i
sina bedömningar.
LSS är en lag som till stor del bygger på de motivuttalanden
som finns i förarbetena och som ska tolkas utifrån de målsätt
ningar som finns i lagens inledning men som är knapphändig
i lagtexten när det gäller insatsernas utformning. Med dom
stolens tillvägagångssätt, vilket för övrigt skiljer sig från nor
mal svensk rättstradition, har LSS alltmer kommit att likna
socialtjänstlagen i domstolens tolkning.
När flera kommuner aktivt söker vägar att skära ned på
insatserna enligt lagen till de personer som har rätt till dem
och dessutom får dessa rättsfall att luta sig mot urvattnas LSS
och tillämpningen blir inte den som lagstiftaren avsett.

En oro för ytterligare försämringar
För FUB har det tagit emot att behöva gå in och stärka upp LSS,
det har funnits en oro att en översyn av lagen skulle kunna
leda till ytterligare försämringar. Under den senaste större
LSS-utredningen 2004–2008 kämpade FUB tillsammans med
flera systerorganisationer för att bevara LSS och assistans
ersättningen. Det fanns den gången ett upplevt hot mot hela
reformen.
Genom hårt arbete lyckades funktionshinderrörelsen
stoppa de värsta förslagen om nedskärningar (inom den per
sonliga assistansen) och även få igenom en rad förslag som
skulle stärka LSS. Tyvärr genomfördes få av de förbättringar
av lagen som den parlamentariska utredningen då föreslog.

LSS

mans
länsförbund – riksförbund –

stärka LSS-lagstiftningen!
Det mesta lades i malpåse, vilket förstås fick konsekvensen att
den restriktiva praxis som bildats inte ändrades och att domar
fortsatte komma som ytterligare inskränkte rättighetslagstift
ningen.
När FUB förstod att det inte skulle gå att komma tillrätta
med lagens tillämpning genom att driva mål i domstolarna
beslöt FUB att aktivt verka för att stärka lagen genom att gå
direkt till lagstiftaren, det vill säga Riksdagen och Regeringen.

Syftet att förtydliga och stärka LSS
Trots rädslan för att LSS skulle kunna ändras till det sämre
kände FUB att vi inte längre kunde låta den negativa utveck
lingen fortsätta. Tusentals medlemmars berättelser visade att
läget för LSS var akut. FUB började därför verka för en över
syn av LSS med syfte att förtydliga och stärka lagen i enlighet
med dess ursprungliga intentioner, lika aktuella idag som när
lagen kom.
FUB tog fram en handlingsplan för arbetet med LSS som
bl.a. syftade till att kartlägga de tillämpningsproblem som
fanns med lagen, att utbilda våra medlemmar och att genom
föra flera aktioner med målet att Riksdagen och Regeringen
skulle uppmärksamma den nödsituation som många av våra
medlemmar befann sig i när de inte längre fick det stöd och
den service som LSS var tänkt att ge dem.
För de personer som fick den statliga assistansersättningen
och som hade personlig assistans var läget också mycket all
varligt. Trots att LSS-utredningen från 2008 kommit fram till
att det inte skulle gå att spara pengar på den personliga assis
tansen i nämnvärd utsträckning utan att många personer
skulle drabbas väldigt hårt fortsatte Regeringens strävan efter
att minska statens kostnader för assistansersättningen.

Försäkringskassan k
 ontrollerande roll
Med stöd av den restriktiva rättspraxis som bildats under
2000-talet ändrades gradvis Regeringens uppdrag till Försäk
ringskassan, från att vara en servicemyndighet och en objek
tiv bedömningsinstans till att få en alltmer kontrollerande
roll.
Omfattande och integritetskränkande bedömningsinstru
ment togs fram för att detaljgranska varje minut av den assis
tansberättigades liv och behov. Hundratals miljoner kronor
lades på att Försäkringskassan skulle kunna ha en kontroll
enhet med syfte att jaga potentiella bidragsbrottslingar, något
som skulle kunna hävdas främst är en polisiär uppgift. Utfal
let har blivit blygsamt, antalet faktiska bidragsbrott inom
assistansersättningen har visat sig vara få och påståenden om

utbrett fusk har visat sig tagna ur luften. Trots det har såväl
media, generaldirektörer på Försäkringskassan och ministrar
envist hävdat att fusket är utbrett.

Fuskutredningen ett lågvattenmärke
Lågvattenmärket var förmodligen den så kallade fuskutred
ningen som kom 2012, där en av Regeringen utsedd ensam
utredare utan ordentligt underlag misstänkliggjorde i stort
sett alla assistansanvändare som potentiella fuskare. Det kan
knappast längre anses konspiratoriskt att hävda att det dri
vits en kampanj med syfte att underminera förtroendet för
assistansreformen för att sedan enklare kunna genomföra
neddragningar och försämringar av stödet. När Regeringen
relativt nyligen gav en direkt uppmaning till Försäkringskas
san att göra mer restriktiva bedömningar av rätten till assis
tansersättning försvann alla eventuella tvivel om Regeringens
agenda.
Direktiven till den nystartade LSS-utredningen 2016 inne
håller en direkt uppmaning till utredaren att lämna för
slag som minskar kostnaderna för assistansen, vilket förstås
bekräftar den tidigare bilden. Det enda positiva som kan sägas
om detta är väl att det är enklare att angripa offentliga utta
lade målsättningar än inofficiella riktlinjer.

Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Assistensersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och
omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en
utredning som ska se över assistensersättningen i socialförsäkrings
balken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshin
drade (LSS).
Här kan du läsa mer:
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (pdf 270 kB)
www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/
oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen
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Vad har då Riksförbundet FUB gjort för att komma tillrätta med den
felaktiga tillämpningen av LSS?
FUB har genomfört ett antal uppvaktningar, seminarier och möten:
2014
• Riksdagen, 10 april 2014, LSS 20 år
firas i Riksdagen, Elaine Johansson,
Barbro Lewin
• Socialdepartementet, mars 2014,
brev och uppvaktning, FUB
• LSS-seminarium i Almedalen, då
FUB:s rapporter Fångad i fattigdom?
och Ett gott liv – om bostad och stöd
i bostaden, presenterades.

2015
• möte med Åsa Regnér, 3 februari 2015
• brev till Åsa Regnér, LSS-lyftet,
31 mars 2015, FUB och Autism- och
Aspergerförbundet
• möte Socialdepartementet 9 april
2015, Guy Lööv, FUB:s LSS-förslag, FUB
• Almedalsveckan 2015
• Seminarium Riksdagen
11 november 2015, Kommunarrest
eller fri rörlighet även för personer
med funktionsnedsättningar?
• Samrådsmöte
Regeringsrepresentanter
16 december 2015, inför
LSS-utredningen, FUB m.fl.

2016
• Seminarium Almedalen 4 juli 2016,
LSS – kostnader, samhällsvinster och
framtida utmaningar?
• FUB träffar LSS utredaren,
30 augusti 2016
• Intradagarna 2016, LSS-utredaren
Désirée Pethrus medverkar
• Klippan och FUB på torgmöte för
assistansen, 17 september 2016
• FUB:s rundabordssamtal om LSS,
3 oktober 2016

FUB har tagit fram ett antal
rapporter samt organiserat ett
upprop:
• Övervältringsrapporterna, 2012 och
2013
• LSS-kommitténs rapport 2013
• Ett gott liv, rapport om bostad och
stöd i bostaden, juni 2014
• Fångad i fattigdom, uppdaterad 2016
• Upprop – namninsamling 7000 under
skrifter, stoppa urholkningen av LSS,
nov 2013-jan
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Jesper Symreng, förbundsjurist FUB i samspråk med regeringens särskilda utredare, Désirée Pethrus.

Påverkat via media
FUB har förstås även via media framfört
våra ståndpunkter, bl.a. genom artiklar
och medverkan i Kalla Fakta, Dagens
samhälle, Aftonbladet, Svenska Dagbla
det, Sveriges radio och SVT. I maj 2016
var FUB med och lämnade in en res
ningsansökan till Högsta förvaltnings
domstolen. Vi vill få till en ändring av
den assistansdom som fått till följd att
man inte längre får personlig assistans
för medicinska tillsynsbehov. Domen
har lett till att flera personer blivit av
med sin assistans, trots att de har stora
och uppenbara behov av insatsen.
Efter att Regeringen meddelat att
en LSS-utredning skulle påbörjas har
FUB efterfrågat direktiven till utreda
ren. Direktiven blev dock försenade och
det var inte förrän sent i våras som de
blev klara. Efter ytterligare en tid utsåg
Regeringen den särskilda utredaren,
Désirée Pethrus. Så fort FUB fick reda på
vem som utsetts till utredare begärde
vi ett möte med utredningen, vilket
genomfördes i slutet av augusti.
FUB har därefter träffat utredaren
vid ytterligare tre tillfällen för att ge
vår bild av situationen och för att fylla
på utredningens kunskap om våra med
lemmar och deras behov.

En plan för LSS-arbetet
Riksförbundet har tagit fram en plan
för det fortsatta LSS-arbetet och hur vi
ska kunna påverka utredningen. I dags
läget har vi inte fått den expertplats i ut
redningen som vi arbetat hårt för att få,

men trots besvikelsen över detta försö
ker vi på alla sätt uppmärksamma utre
daren på att de behöver FUB:s kunskap
och kompetens för att lyckas stärka LSS.
FUB kommer självklart att delta i
den referensgrupp som utredningen
har kallat oss till, men det är inte till
räckligt för att vi ska kunna följa utred
ningen och påverka dess riktning.
FUB kommer därför att ha ett nära
samarbete med Handikappförbundens
representant i utredningen. FUB kom
mer dessutom arrangera LSS-temada
gar runt om i landet under 2017, där
vi bjuder in utredaren, samt på andra
sätt fortsätta att bevaka utredningens
arbete.
FUB kommer att fortsätta att envist
hävda att utredaren behöver ha oss
med i utredningens arbete. Inget om oss
utan oss!
Arbetet med att stärka LSS är inte
bara en angelägenhet för riksförbun
det! Genom att arbeta lokalt med att
påverka politiker (även riksdagspoli
tiker har en hemmakommun!), skriva
insändare till lokala media och genom
att fånga upp medlemmarnas situation
och idéer kan du som medlem, lokal
förening och länsförbund tillsammans
med riksförbundet arbeta för att utred
ningen lägger förslag som stärker LSS
och låter bli att lägga några besparings
förslag.
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DET FINNS PLATS
FÖR DIG OCKSÅ!
VAR MED OCH STÖD FUB SOM
FÖRETAG GENOM ATT GÅ MED I
1956 KLUBBEN.
ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN.
SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.
VI ÄR REDAN MED I 1956 KLUBBEN:

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

www.fub.se/1956-klubben
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FUB: S R UNDABORDSSAMTAL OM LSS:

”Omöjligt att bestämma i detalj vad
som är goda levnadsvillkor – det måste
finnas utrymme för flexibilitet”

FUB:s rundabordsamtal om LSS. Regeringens särskilda utredare, Désirée Pethrus fick ta del av många berättelser och svara på frågor från FUB:s
medlemmar och kanslipersonal

I

början av oktober bjöd FUB in till ett
rundabordssamtal om LSS och den
utredningen om LSS som regeringen
tillsatt. Speciellt inbjudna var Désirée
Pethrus, regeringens särskilda utredare
för att se över LSS och assistansersätt
ningen, och utredningens huvudsekre
terare Anders Viklund.
Flera representanter från FUB, Klip
pan och FUB:s kansli deltog också i sam
talet som leddes av moderator Bengt
Westerberg, från Liberalerna och tidi
gare socialminister, samt drivande för
LSS genomförande 1993.
Från Riksförbundet FUB:s styrelse
deltog Thomas Jansson och Anneli
Sylvén Troedsson, och från förbunds
kansliet Maria Sundström, kanslichef,
Eva Borgström, ombudsman och Jesper
Symreng, förbundsjurist.

Vikten av att ha fungerande
LSS-insatser
Regeringens utredare fick del av flera
tydliga verklighetsförankrade exempel
på vad LSS betyder för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna leva
ett likvärdigt och värdigt liv. Markus
Petersson, som sitter i Riks-Klippans sty
relse och Mattias Melin från FUB i Jön
köping berättade båda om hur det är
att leva med en funktionsnedsättning
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och vikten av att ha en väl fungerande
LSS-insatser för att livet ska fungera,
som de önskar.
Mattias Melin har själv en utveck
lingsstörning och berättade om hur
avgörande det är för honom att ha både
ledsagning och kontaktperson, för att
han ska kunna vara delaktig fullt ut.
– När jag inte får rätt till ledsag
ning måste jag t ex ställa in mina resor.
Jag har väldigt svårt att klara av om
det skulle bli förseningar eller om jag
måste byta till ett annat tåg. Jag klarar
helt enkelt inte av att orientera mig på
egen hand, eller om det blir för mycket
jag ska ha koll på. En kontaktperson
kan vara som en bra vän. Det är viktigt
med vänner och ha någon som känner
en väldigt väl, betonade han.
– Jag kan tala för mig själv, men det
är många som inte kan det.
Likaså uttryckte han en oro över att
de som ska utreda LSS inte riktigt för
står hur viktiga de olika insatserna är
för att man ska kunna leva ett bra och
aktivt liv.
Markus Peterson betonade även
han vikten av väl fungerande LSSinsatser. För att ta sig till Stockholm
från Helsingborg, där Markus bor och
arbetar, behöver han ha med sig minst
två assistenter. Till denna resa hade

han bara fått en assistent beviljad.
– Mina assistenter är helt fantastiska
sa Markus. Det är ofta som nu, en arbe
tar gratis för att jag ska kunna göra det
jag behöver och vill. Så ska det självfal
let inte vara, mitt liv ska inte stå och
falla med välvilja, menade han.
Vidare berättade han om att han
assistanshjälp beviljad 20 av dygnets
24 timmar. Markus, som måste ha hjälp
med alla för sin dagliga livsföring, har
en lucka på fyra timmar per dygn. En
lucka som skulle vara förödande om
inte hans assistenter valde att jobba
gratis några timmar. Ett helt oaccepta
belt system, slog han fast.

Det oumbärliga LSS-stödet
I rundabordsamtalen deltog även Eva
Olofsson, vänsterpartistisk politiker
med fokus på frågor som rör funktions
nedsättning, forskare inom LSS Therese
Bäckman, från Göteborgs universitet
och Marianne Thern, FUB, som har lång
erfarenhet av LSS och vars dotter har
Downs syndrom.
FUB hade flera av sina aktiva med
lemmar på plats som alla gav sina
beskrivningar av hur oumbärligt LSSstödet är för att deras barn, ungdo
mar och vuxna barn ska kunna leva
ett tryggt och värdigt liv. Men också

Markus Petersson, Klippan Helsingborg, med
en av sina ledsagare.

Mattias Melin i samtal med Bengt Westerberg, som var moderator under FUB:s rundabords
samtal om LSS.

Therese Bäckman, LSS-forskare vid Göteborgs universitet och Thomas Jansson,
förbundsordförande FUB.

Regeringens särskilda utredare, Désirée
Pethrus har i uppdrag att göra en översyn av
insatser enligt LSS och assistanserättningen.

hur avgörande LSS-insatser är för att
föräldrar ska orka och för att familjer
ska kunna fungera. Anna Brandström,
mamma till tvillingar, varav ett av bar
nen har Downs syndrom, tog upp de
insatserna avlösare och kortidsvistelse
som exempel på stöd till hela familjen
och hur skört livet kan bli om man inte
får rätt LSS-stöd.
– Men för att klara av att samordna
allt det stöd vi behöver för att få ihop
våra liv, skulle vi behöva ha en projekt
ledarexamen, konstaterade hon och
tog också den stress som korta tidsbe
stämda beslut skapar.

Kajsa Råhlander tog upp den svåra
frågan som föräldrar till barn med
funktionsnedsättning ofta ställer sig:
”–Kommer jag att veta att min son har
det bra när jag dött?
Eva Borgström från FUB lyfte fram
den boendeenkät som Riksförbundet
gjorde 2014.
– Den visar med all tydlighet att
man vill bo tillsammans med partner
eller vänner som man själv valt. Alla
människor ska ha rätt att få välja vem
man ska bo ihop med. Öppna upp för
det, uppmanade hon.
Jesper Symreng, förbundsjurist på
FUB, konstaterade i sin tur att det är
omöjligt att i detalj bestämma vad som
är goda levnadsvillkor. Därför måste
det finnas en flexibilitet i LSS-lagen.
– Vem avgör vad som är goda lev
nadsvillkor? Den enskilde måste få
större inflytande över sitt liv och vad

som är goda levnadsvillkor. Något som
de flesta kring det ”runda”-bordet höll
med om.
Några andra viktiga medskick till
regeringens utredare var att risken för
överutnyttjande vad gäller LSS-insatser
är liten, då de flesta vill klara sig själva
i så hög grad som möjligt, samt att
både Folkhälsomyndigheten och Soci
alstyrelsen i olika utredningar visat
att föräldrar med barn med funktions
nedsättning blir mer sjuka om man
inte får det stöd som behövs. Det är
helt enkelt samhällsekonomiskt lön
samt med LSS-insatser och att tillämpa
lagen som den är tänkt – en rättighets
lag till för personer med funktionsned
sättning för att de ska kunna leva ett
liv som alla andra.
TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM/AGNETA BERGHAMRE
HEINS FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Visionen

– alla ska

- vägen dit går via brukarombud,
kommunikation och tydlig struktur
– Vi håller som bäst på att ta steget från medarbetarfokus till
brukarfokus inom all LSS-verksamhet, vilket är ett bra sätt
att öka inflytande.
Den vägen är inte spikrak och måste få ta lite tid. Bland annat har
Botkyrka kommun infört ett brukarombud och tagit beslut att
alla LSS-enheter, där det finns behov, ska arbeta med AKK, säger
verksamhetsutvecklare Mia Johannesson Deurell.
också bidragit till att Botkyrka kom
mun fick utmärkelsen årets LSS-kom
mun. En tävling som initierats av Anna
Barsk Holmbom, ABH Utbildning, där
bland andra Thomas Jansson och Elaine
Johansson från FUB satt i juryn.
– Självfallet blev vi glada och firade
ordentligt att vi fick en utmärkelse.
Sådant sporrar till att ta nya steg i arbe
tet med att skapa en bra verksamhet
inom alla LSS-områden; både ur bru
karnas, anhörigas och personalens per
spektiv, säger Mia Johannesson Deurell
och får medhåll av de övriga i gruppen.

En bro mellan brukare och
tjänstemän

Verksamhetsutvecklare Mia Johansson
Deurell, Botkyrka kommun.

D

et är vardageftermiddag på ett
av Botkyrkas fyra kortidshem.
Barnen som bor där för tillfäl
let är alla på sina respektive skolor och
personalen förbereder för eftermid
dags-och kvällsaktiviteterna. På konto
ret träffas enhetshetschefen för kort
tidsboendena i kommunen Margareta
Lindström, brukarombudet Ann-Katrin
Hegvold, stödassistenten Linus Lundin
och verksamhetsutvecklare Mia Johan
nesson Deurell för att samtala kring
vad som är framgångsfaktorer inom
LSS-verksamheten i Botkyrka, och som

18 · UNIK

Brukarombudsmannen, som förkortas
BRO, Ann-Katrin Hegvold ser sig också
just som en bro mellan brukare och
tjänstemän.
– Den här rollen är relativt ny, men
jag har redan en tydlig funktion som
bro mellan enskilda brukare och tjäns
temän inom olika omsorgsverksam
heter. Dessutom sitter jag med i olika
möten och lyssnar för att veta vad som
pågår, samt sitter med i brukarråd i
kommunen. Som brukarombudsman
riktar jag mig till alla som får stöd i
våra verksamheter, säger Ann-Katrin
Hegvold.
Margareta Lindström, som jobbat
länge i yrket, poängterar att för att verk
samheter ska kunna utvecklas krävs att
man har såväl personalresurser, som
resurser för kompetensutveckling.
– Jag tycker vi är inne i en stark
utvecklingsfas. Inte minst har vi för
bättrat vår struktur inom LSS-verksam

heten. Vi har en bättre organisation,
där vi har hittat fram till viktiga sam
arbetsforum inom kommunen. Det för
arbetet framåt hela tiden. Jag tror helt
enkelt vi har tydligare fokus, säger hon
och Linus Lundin tar vid och berättar
att han upplever att cheferna tydligt
uppmuntrar olika initiativ som kan för
stärka och utveckla verksamheterna.

Dokumentationsstödjare viktig
– Vi arbetar exempelvis mer och mer
med digitala verktyg, något som led
ningen stöttar fullt ut. Det här kortids

ha rätt till inflytande

Ann-Katrin Hegvold, Brukarombudsman,BRO, Linus Lundin, stödassistent, enhetschef Margareta Lindström och längst bak i gungan Mia Johansson
Deurell, verksamhetsutvecklare, på ett av Botkyrka kommuns kortidshem.

boendet som vi är på nu, och som jag
jobbar på, är ett av Sveriges få mullekor
tids, vilket innebär att vi är inriktade
på uteverksamhet. Något som i sig är
väldigt spännande och har många för
delar. Naturen i sig är en stor källa till
kunskap och erbjuder många bra ut
vecklingsmöjligheter för barn-och ung
domar, säger Linus Lundin som även
är dokumentationsstödjare på kortids
hemmet.
– Dokumentation är en viktig del
av vår verksamhet. För att vi ska jobba
med samma mål och kunna utvecklas

måste vi ha struktur i det vi gör. Då alla
inte har samma kompetens vad gäller
dokumentation, till exempel när det
gäller att använda datorer eller digi
tala verktyg har vi en person på varje
enhet som har ett speciellt ansvar för
att stötta kollegorna i att dokumen
tera på rätt sätt, och att vi kontinuer
ligt utvärderar våra aktiviteter, för att
därefter kunna förändra och utveckla
verksamheten. Att vi infört dokumen
tationsstödjare är ytterligare ett sätt
att stärka kvaliteten i vår verksamhet,
säger Margareta Lindström .

Stärka kommunikationen
Mia Johannesson Deurell å sin sida kon
staterar att delaktighetsperspektivet
mer än någonsin löper som en röd tråd
genom all verksamhet.
– Vi jobbar med olika vägar för att
nå våra mål, några viktiga delar är
bland annat delaktighetsmodellen, att
vara mer lyhörda för synpunkter, AKK
och avvikelsehantering för att nämna
några.
– Ett centralt mål för verksamhe
terna inom LSS är att stärka kommu
nikationen och därmed öka delaktig
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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VISION E N I BOTKYRK A

Enhetschef Margareta Lindström.

I Botkyrka kommun arbetar alla enheter,
där det finns behov, med AKK, Alternativ
kommunikation.

heten. Visionen är att alla våra brukare
ska ha ett fungerande sätt att kunna
kommunicera; uttrycka sina åsikter och
önskemål och bli lyssnade på. Det är a
och o. Därför har vi utbildat alla med
arbetare i AKK. För att alla ska kunna
kommunicera måste vi också klara av
att erbjuda alternativa vägar till kom
munikation och på så sätt skapa förut
sättningar för ökad delaktighet, säger
hon med eftertryck.

och det stärker brukarens fokus i verk
samheten, och att kunna utvecklas
inom LSS-verksamheter.
– Vårt grundläggande mål med
korttidsverksamheten i kommunen,
och som också är det som vår verksam
het bottnar i, är att stötta och rusta de
barn och ungdomar som kommer hit,
till att bli så självständiga vuxna som
det bara går, utifrån deras individuella
förutsättningar.

Brukarombudsman Ann-Katrin Hegvold.

funktionstillstånd,
funktionshinder
och hälsa). ICF hjälper oss att sätta
fokus på resurserna hos brukarna; på
det de kan i första hand och därefter
det de behöver stöd med, och hur stödet
ska utformas. Hela vård- och omsorgs
förvaltningen jobbar alltmer process
inriktat, vilket stärker vårt fokus på
brukarens, säger Mia Johannesson
Deurell. Margareta Lindström nickar
instämmande och som den verksam
hetsnära chef hon är, säger hon, lite på
skämt, men mest på största allvar:
– Det absolut viktigaste i vårt arbete
med barn och ungdomar är att här och
nu fokusera på vad de kan, inte på det
som brister. Eller med allas vår Astrids
ord: (Astrid Lindgren) ”Kärlek, kärlek
och åter kärlek, då kommer förståndet
på köpet”.

Enhetliga arbetsmetoder
I rollen som verksamhetsutvecklare är
det Mia Johannesson Deurells uppgift
att hitta enhetliga arbetsmetoder, som
både är redskap och plattformar för de
mål om t ex delaktighet och kommuni
kation som kommunen jobbar mot.
– Vi jobbar med genomförande
planer utifrån ICF, (klassifikation av
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Linus Lundin, stödassisten på ett av Botkyrkas
kortidshem.

Margareta ser tydliga samband mel
lan möjligheten för brukarna att få
påverka och vara delaktiga Vi jobbar
med genomförandeplaner utifrån ICF
(klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa). ICF hjälper
oss att sätta fokus på resurserna hos
brukarna – på det de kan i första hand
och sedan det de behöver stöd med och
hur stödet ska utformas.
Hela vård- och omsorgsförvalt
ningen jobbar alltmer processinriktat

C

M

Y

CM

MY

CY

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

1

2015-05-25

18:05

RÄTT MÅLGRUPP
PÅ NÄTET?
ANNONSERA PÅ
www.fub.se/annonstorg

CMY

20 · UNIK

K

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

LA ND E T R UN T

En dröm blir sann med Klippan i Varberg
I våras bildades Klippan Varberg. Anette Strandberg som under lång tid arbetat för att få en
Klippansektion till stånd, är nöjd. –Äntligen, säger Anette som valdes till ordförande i interimstyrelsen.

Innehållet i sektionen kommer att byggas
till stor del på Fantastiska Underhållnings
Bandets verksamhet. Fantastiska är ett gäng
normalstörda och utvecklingsstörda som spe
lar, sjunger, dansar och spelar teater.
Klippan kommer även att erbjuda föredrag
riktat mot företag, skolor med mera. Handle
dare är tills vidare Calle Karlsson som hjälper till
att förverkliga bandets idéer.

Samlade in pengar till SOS
barnbyar.

Annette Strandberg, ordförande Klippan i
Varberg.

I våras gjordes framträdanden inför publik vid
ett flertal tillfällen.
Huvudsyftet denna gång var att samla in
pengar till SOS barnbyar. Som final gjordes en
välgörenhetskonsert med Cecilia Vennersten
och Linda K Johbarn som gästartister. Insam
lingen lyckades få in 23235.-!
Under sommaren har bandet medverkat
i företagssammanhang, allsången i Socitén
och Pride festivalen. Alltid med en hänförd
och entusiastisk publik. 100 procent glädje!

Klippan i Varberg samlade in pengar till SOS
barnbyar.

Ser fram mot julkonserten
Höstterminen är nu i full gång, verksamheten
är öppen och kostnadsfri. Samling i Träslövs
gården för repetitioner och sedan blir det jul
konsert som grädde på moset den 6:e decem
ber i Varbergs fantastiska teater.
Peter Ingemarsson, Lisa Larsson, Ingrid Sjö
lin och Karin Stener från sektionen har med
verkat i Glada Hudiks träningsläger i Portugal i
september och kom hem med nya nyttiga och
spännande erfarenheter.
Fantastiska Underhållnings Bandet har
med
verkat vid Äppeldagarna på biblioteket
Komedianten i Varberg, till publikens stora
förtjusning. Anette och hennes entusiastiska
vänner har ständigt nya saker på gång. Våren
-17 skissas bland annat på ett filmprojekt som
initieras av Alexander Rådlund..
Vi ser med spänning fram emot vidare
äventyr med Klippan Varberg.
TEXT OCH FOTO: CALLE KARLSSON, FUB VARBERG

FUB Jönköping kämpade väl i Jönköpingsloppet – Blodomloppet
Återigen har FUB Jönköping deltagit i Blodomlop
pet, med start och mål i Knektaparken. Ett lopp som
blivit en härlig tradition vid det här laget.
FUB Jönköping deltog med fyra lag med fem del
tagare i varje lag under namnet FUB United 1,2,3
och 4. De flesta gick slingan på 2,5 km. Någon lun
kade men som de gamla kineserna sa: -Det viktiga
är inte att vinna. Det är att kämpa väl.
Efter själva loppet belönades alla med en Blod
omlopps-Tshirt, samt en medalj innan vi avslutade
med picknick i gröngräset.
En härlig kväll vid Rocksjöns strand.
TEXT OCH BILD: LENNART TEHAGE, FUB JÖNKÖPING

FUB Jönköping kämpade bra i årets Blodomlopp.
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Familjesöndag med FUB Göteborg

Fika, pyssel, sång och lek var uppskattade
inslag på FUB Göteborgs familjesöndag.

Den 9 oktober ordnade FUB Göteborg
familjesöndag för föreningens barnfamiljer.
Caroline Mårtensson, ledamot i styrelsen och
som studerar musikhandledning, höll i mu
siklekar. Både stora och små sjöng och spe
lade olika instrument, hoppade och dansade.
Barnen fick också fånga såpbubblor och själva
blåsa bubblor. Den färgglada fallskärmen var
populär. Några höll i den medan andra satt
eller låg under den. Det blev extra spännande
när fallskärmen viftade så håret fladdrade, och
ännu roligare när den föll ner över huvudet.
På plats var också ansiktsmålaren Mirja. Det
var många som ville ha en målning. En kille

valde en kanin och en tjej en apa! En person
fick en djungel med tillhörande papegoja, en
annan ville ha vacker blomma och en önskade
en häst.
I Roliga rummet kunde barnen dyka i boll
badet, ligga i vattensängen, hoppa bland
kuddarna, leka med leksakerna och klä ut sig
till oigenkännlighet. Lekoteket var öppet och
lekotekarien Inger Joheman fick besök av fa
miljer som lånade lekmaterial.
Som avslutning blev det en mysig fikastund
med kaffe, saft och gott kaffebröd, allt medan
höstmörkret sänkte sig utanför fönstren.
TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

FUB HJO-TI-BORG
ordnade en härlig och välbesökt höstfest!

Tipsfrågorna var populära.

Många tog chansen till lite lek och spex.
Höstfesten den 10 september, som FUB
inbjudit till i Missveden i Hjo blev en fantastiskt
fin fest.
Peder Sveder underhöll med sång och mu
sik hela eftermiddagen och det var full fart på
dansen ute bland bord och stolar. Den härliga
grässlänten inbjöd också till dans, lek och spex.
Ungefär 45 medlemmar kom för att delta i

Full fart på dansen.
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festligheterna och åt varmkorv, fikade och klu
rade på tipspromenadens lite knepiga frågor.
Ordföranden Björn Rubensson utlyste först
en tyst minut för Roger Haddäng, som arbetat
för föreningen i 20 år, som sekreterare, kas
sör och inte minst som festfixare. Vi undrade
nog alla hur det skulle gå utan Roger, men det
fanns nya aktörer som var villiga att ta över.
Rogers son Lars bad om micken och uttryckte
sin saknad.
Det var en avslutning på sommaren och
början på hösten tyckte alla som deltog under
dagen. Och deltagarna kom från alla våra tre
kommuner i FUB Hjo-Ti-Borg, vilka är Hjo,
Tibro och Karlsborg.
TEXT: GUDRUN BARTHELSON, FUB HJO-TI-BORG
FOTO: ARNE BARTHELSON
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Härligt sensommarläger på Grötö

Skattjakten var ett populärt inslag när FUB i Göteborg anordnade en lägerhelg i september.

S

ista helgen i september tog några
förväntansfulla familjer färjan
över till Grötö i Göteborgs skär
gård för en lägerhelg tillsammans. Det
var fjärde gången i ordningen som FUB
Göteborg anordnade läger där, så några
familjer hade varit med förut, men för
några var det första gången.
Det var ett fullspäckat program med
underhållning, aktiviteter, god mat och
trevlig samvaro hela helgen.

Peter Pop underhöll
På fredagskvällen sjöng vi allsång med
Göran Frödin och på lördagskvällen var
FUB-favoriten Peter Pop inbjuden att

sjunga och spela för oss! Han tog sig tid
att signera sina skivor och prata en stund
efter spelningen, vilket var väldigt upp
skattat. På lördagskvällen hade vi också
ett roligt disco där några tog chansen att
önska sin favoritlåt och dansa loss!
Skattjakt, segling och fotboll
Helgen var full av olika spännande akti
viteter att prova på. Den nyinköpta
knappmaskinen gick varm, det pyssla
des fina FUB-armband, spelades hockeyspel och målades fina teckningar. För
de som hellre ville vara ute i det vackra
vädret fanns hoppborgen uppställd, det
spelades fotboll, rockades rockring och
gjordes roliga fallskärmslekar. Vi hade

även segling på programmet, som var
toppen i det vackra vädret och för de
som hellre ville åka i följebåten gick
det också bra.
Som avslutning på söndagen kom
piraten och hans vänner och tog oss
med på en spännande skattjakt runt
den vackra ön och till slut hittade vi
skatten som visade sig vara en skatt
kista full med guldpengar i choklad!
Nöjda, glada och lite trötta åkte vi
hem igen efter att ha umgåtts hela hel
gen.
TEXT ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG
FOTO: MIKAEL ANDERSSON OCH JOHAN
HEDENSTRÖM, FUB GÖTEBORG
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En bok som berör på djupet
Med boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv”,
hoppas författare Eva Borgström få beslutsfattare att
förstå hur avgörande det är, för familjer som har barn med
funktionsnedsättning, att LSS-lagen tillämpas som den är tänkt.
Boken, som är en blandning av per
sonliga berättelser i form av bland annat
dagboksanteckningar, forskning och
fakta vad gäller utvecklingsstörning, är
uppbyggd kring LSS-lagstiftningens hon
nörsord; möjlighet att leva som andra,
delaktighet, självbestämmande, integri
tet, kontinuitet. Men även andra viktiga
förutsättningar för ett gott liv som hälsa,
kommunikation med mera. Samtidigt
lyfter den fram föräldraskapet, syskon
skapet och acceptans av en annorlunda
livssituation.

–A

Oron än mer förstärkt

tt ha barn med funktionsned
sättning innebär ett annorlunda
föräldraskap, men för den skull
är det absolut inte ett sämre föräldra
skap. Men bra LSS-insatser är avgörande
för att vi som familj ska kunna ha en väl
fungerande vardag och därigenom orka
vara fungerande föräldrar, säger Eva
Borgström författare.
Att boken kommer ut just nu tycker
Eva Borgström, som till vardags är
ombudsman på FUB, är väldigt bra, inte
minst med tanke på att regeringen nyli
gen tillsatt en LSS-utredning, som ska se
över kostnaderna inom LSS. Något som
oroar många.

Titeln: ”Så är det” ger läsaren en ome
delbar känsla av närhet och delaktig
het, som följer med hela vägen till sista
sidan. För även om vissa faktadelar, med
många hänvisningar, är lite åt forsknings
rapporthållet, så för de vardagliga be
skrivningarna av livet med sonen Simon,
läsaren hela tiden vidare. Eva Borgström
har skrivit en bok som greppar taget från
första kapitlet. Situationerna som famil
jen befinner sig i och frågorna de ställs
inför är både allmängiltiga, som vilka
föräldrar som helst kan känna igen sig
i, men även specifika i den meningen
att oron ofta är än mer förstärkt, utsatt
heten än mer tydlig och olika beroende

ställningar än mer avgörande, exempelvis
av enskilda handläggare, skolpersonal,
personal inom hälso- och sjukvård och
av LSS-lagstiftningen i stort. För familjen
oftast helt avgörande för att kunna leva
ett liv som andra.

Läser från pärm till pärm
Boken ”Så är det”, är en bok man läser
från pärm till pärm. Den berör på dju
pet. Kapitlet: ”Min bror Simon”, som
Simons 20 månader yngre syster Nora
skriver är ett ovanligt starkt och modigt
kapitel. Likaså sista sidorna, med titeln
”Simon”, som nästan mer är en dikt och
som får känslorna att djupna än mer.
Att skriva en bok om LSS betydelse i var
dagen, där läsaren får såväl ny kunskap,
berörs i hjärtat och även en rent språk
ligt och grafiskt upplevelse, är en konst.
Något Eva Borgström klarat med bravur.
Så ska ni välja en bok på detta tema i
höst, så välj denna.
Förhoppningen är att den utöver per
sonal inom LSS-verksamhet, som den i
första hand är tänkt för, även når fram
till de beslutsfattare som är satta att
utreda och besluta om LSS-lagstiftning
ens utformning i framtiden.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Min ambition är att undersöka vad LSS är
i praktiken!
tionsnedsättningar. Jag har försökt förmedla anhörigperspek
tivet. Svårare var det att ge röst åt Simon på ett nyanserat och
varsamt sätt eftersom jag inte säkert vet vad han själv tänker
och känner. Jag utgår därför ifrån vad jag ser och upplever.
Vad är dina slutsatser efter att ha skrivit boken?
– Egentligen kan man sammanfatta det genom att konstatera:
att med fungerande LSS-insatser går det att leva ett liv som
alla andra, men att många familjer med barn som har funk
tionsnedsättning är oerhört utsatta. Om samhällets stöd inte
fungerar kan livet bli svårt med risk för ohälsa med en hög
samhällsekonomisk kostnad som följd.
Till sist: titeln Så är det, vad syftar det på?
– Det är helt enkelt Simons utryck. Han konstaterar ofta med
eftertryck: Så är det. Det finns en sådan självklarhet i det. Och
bättre kan väl inte innebörden i LSS honnörsord kontinuitet
uttryckas.
Eva Borgström, författare och ombudsman på FUB.

Varför har du skrivit boken?
— Det finns många böcker som handlar om LSS, det vill säga
själva lagstiftningen. Det finns även ganska många skild
ringar av hur det är att vara förälder till barn med olika gra
der av funktionsnedsättningar. Men få, om några, böcker som
innehåller både och. Min ambition har varit att undersöka
vad LSS innebär i praktiken med utgångspunkt i min och min
son Simons vardag.
Vilka vill du nå med boken?
I första hand vänder jag mig till personal som i sitt arbete mö
ter barn och vuxna med utvecklingsstörning. Jag har i samtal
med olika personalgrupper förstått att man önskar sig berät
telser ur ett inifrånperspektiv. Jag hoppas även nå besluts
fattare, chefer och politiker. Deras tolkning och tillämpning
av LSS är avgörande för om personer med utvecklingsstörning
och deras anhöriga får förutsättningar att leva ett liv som
andra.
Boken är en mix av vardagliga berättelser från familjen och fakta
med mera, hur tänkte du kring det?
Jag utgår ifrån de bärande principerna i LSS, uttryckt i be
greppen: leva som andra; delaktighet; självbestämmande;
integritet; kontinuitet. Varje avsnitt inleds med ett kortare
teoriavsnitt. Jag tydliggör sen vad begreppen kan innebära i
praktiken i korta vardagliga berättelser från Simons och mitt
liv. Jag tar även upp ämnen som bemötande, hälsa, kommu
nikation och att vara anhörig. Som en röd tråd löper dagboks
utdrag från när Simon och hans syster var små. Dessa anteck
ningar ger en bild av hur det känns när samhällets stöd, i
form av olika LSS-insatser, förskola och skola, fungerar – och
när det inte gör det. Jag vill visa hur skört livet kan vara, men
också hur väl det kan fungera med adekvat stöd.

Boken: ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv”
finns att köpa på www.vidsynt.com
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT
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Specialskola
till hösten?
Välkommen att söka till våra skolor med
lärmiljö för elever som behöver alternativ:
För elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning: Ekeskolan.
För elever med grav språkstörning: Hällboskolan.
För elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet och elever med hörselnedsättning i kombination med
utvecklingsstörning: Åsbackaskolan.
Regionala specialskolor för elever med hörselnedsättning:
Manillaskolan i Stockholm, Kristinaskolan i Härnösand,
Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och
Östervångsskolan i Lund.
Ansök via www.spsm.se senast den 15 januari 2017.
Vill du veta mer om skolval eller boka besök?
Kontakta oss på 010-473 50 00
eller titta in på www.spsm.se

Var var svårast med att skriva boken?
– Det var en utmaning att levandegöra vad det innebär att
leva med en måttlig utvecklingsstörning och ytterligare funk
www.spsm.se
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Kognitivt stöd

– hur skapar vi jämlik tillgång?
I slutet av oktober ordnade Sveriges Arbetsterapeuter ett seminarium i Stockholm under
rubriken: ”Kognitivt stöd – hur skapar vi jämlik tillgång? tillsammans med FUB och flera andra
kognitionsförbund, som exempelvis: Anhörigas riksförbund,
Asberger och Afasiförbundet och Afasiförbundet i Sverige.

Kerstin Gatu, projektledare för FUB projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet, som anordnas på Mora Folkhögskola. Hon föreläste om kursen
tillsammans med studerande Andrea Andersson. Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter tackar föreläsarna med ett fint datorfodral.

S

yftet med seminariet var att
sprida kunskap och visa goda
exempel samt att diskutera hur
det går att skapa bättre förutsättningar
för en jämlik tillgång till kognitivt stöd.
På seminariet deltog personer med
egen erfarenhet av kognitivt stöd, samt
forskare och yrkesverksamma inom
området. Seminariet avslutades med en
paneldiskussion.

Ett gott liv med rätt kognitivt
stöd
Seminariet leddes av Ida Kåhlin, för
bundsordförande för Sveriges Arbets
terapeuter. Hon inledde seminariet
med att konstatera att kognitiva hjälp
medel är avgörande för många perso
ner med kognitiva funktionsnedsätt
ningar för att man ska kunna ha ett
gott liv och kunna vara delaktig i olika
sammanhang. Men att problemet är att
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 ognitivt stöd inte är jämt fördelat i
k
vårt land.
– Alla som har behov av kognitivt
stöd får det inte. Det vill vi ändra på, sa
Ida Kåhlin och presenterade en enkät
undersökning som Sveriges Arbetstera
peuter gjort.
Den visar att av 1592 svarande anser
44 procent att de skulle behöva för
skriva kognitiva hjälpmedel i högre
grad idag för att motsvara behovet, 80
procent anser att de inte har tillräckligt
med tid för att bedöma behovet, prova
ut, skriva ut och instruera, och 85 pro
cent anser inte att de får den kompe
tensutveckling de behöver.

Digital delaktighet
En av de person med egen erfarenhet av
hur avgörande rätt kognitivt stöd är, var
Andrea Andersson. Hon är elev på Mora
folkhögskola och går kursen ”Anpassad

Gunnar Halin, FUB:s representant i Sveriges
Arbetsterapeuters brukarråd.

T ILLG ÄNG LIGHET
Arbetsterapeut Ingrid Andersson,
från Halmstad kommun, tog upp vikten
av bra teknikstöd i skolan, medan Kris
tin Andrae Kerro, logoped och Maria
Åkermark, arbetsterapeut, från Kom-X
i Gävle lyfte fram vikten av helhetsper
spektiv och teamarbete, även när det
gäller kommunikativa hjälpmedel. I
det avslutande panelsamtalet deltog:
Thorbjörn Larsson (KD), ordförande
programberedningen för äldre och
multisjuka i Stockholms läns landsting,
Malin Ekman Aldén, generaldirektör
Myndigheten för delaktighet,
Maria Karlsson, vice ordförande Logo
pedförbundet, Erika Dahlin, utrednings
sekreterare Hjälpmedelsutredningen,
Karin Flyckt, Samordnare av funktions
hinderfrågor Socialstyrelsen, Sofia Ring
vall, arbetsterapeut, ledamot Föreningen
Kognitivt Stöd.

Simon Sjöholm och Tommy Hagström, båda från föreningen Begripsam fick en pratstund med
Sofia Ringvall, arbetsterapeut och ledamot i Föreningen Kognitivt Stöd.

Konferensen lyfter fram vikten
av kommunikationsstöd

IT-vägen till digital delaktighet”, ett
projekt som drivs av FUB. Tillsammans
med projektledare Kerstin Gatu berät
tade de om utbildningen och hur alla
elever fått nya vägar till kommunika
tion, tack vare bland annat kunskaper
i digital teknik, som exempelvis enkla
mejlprogram.
Sofia Ringvall, arbetsterapeut och
ledamot i Föreningen Kognitivt Stöd
redogjorde på ett pedagogiskt sätt för
vad kognitivt stöd kan vara. På temat:
Hur personer med kognitiva funk
tionsnedsättningar kan bli delaktiga i
design- och utvecklingsprocesser, pra
tade Tommy Hagström, tillgänglighets
expert, och Simon Sjöholm båda från
föreningen Begripsam. Hur vardags
tekniken kan vara ett stöd för äldre
och personer med demens berättade,
Louise Nygård, professor i arbetsterapi
på Karolinska Institutet.

Gunnar Halin, som är FUB:s represen
tant i Sveriges Arbetsterapeuters bru
karråd, konstaterade i pausen att frågor
om kognitiv stöd och tillgänglighet är
en ytterst angelägen fråga.
– Idag finns väldigt mycket kogni
tivt stöd att tillgå. Tyvärr finns det
fortfarande många som skulle behöva
stöd för att klara sin kommunikation
och sin vardag bättre och som av olika
anledningar saknar det. Exempelvis
kunskapsbrist hos personal inom LSSverksamheter. Den här konferensen
visar med all tydlighet vikten av att alla
som behöver också får kognitivt stöd,
konstaterade Gunnar Halin, från FUB.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Med rätt stöd kan alla
som vill delta i arbetslivet.
Det är vi på Misa
övertygade om.
Funktionsskillnader
är inget hinder.
Välkommen du med!
“På min arbetsplats får jag beröm och jag gör fint för gästerna.” Mona

08-580 813 40

www.misa.se
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”Ojämlik tillgång till kognitiva hjälpmedel”
Den ojämlika tillgången till kognitiva hjälpmedel som föreligger i Sverige är ett brott mot FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare
för 15 olika organisationer, bland annat FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson.

M

ånga människor lever med
någon form av kognitiv funk
tionsnedsättning, på grund av
exempelvis adhd, autism, demenssjuk
dom, dyslexi, stroke, traumatisk hjärn
skada eller utvecklingsstörning. Tack
vare kognitiva hjälpmedel, så som appar
med påminnelsestöd eller tyngdtäcken,
kan dessa människor och deras anhöriga
få det stöd de behöver för att kommuni
cera, minnas, planera sin tid samt skapa
struktur och lösa problem i vardagen.

Thomas Jansson, förbundsordförande FUB.

Hjälpmedlen bidrar till att många kan
leva ett gott liv och delta på lika villkor i
arbete, skola och fritidsaktiviteter.
Dessvärre är tillgången till kogni
tiva hjälpmedel ojämlik i Sverige. Detta,
menar vi, är ett brott mot FN:s konven
tion om mänskliga rättigheter för perso
ner med funktionsnedsättning, men det
är också ett allvarligt hot mot arbetet
med att nå en jämlik hälsa.
“Hjälpmedlen bidrar till att många
kan leva ett gott liv och delta på lika vill
kor i arbete, skola och fritidsaktiviteter.”

Särskilda satsningar behövs
Vi vet att personer med funktionsned
sättning har sämre möjligheter att nå
en god hälsa än övriga befolkningen.
Om regeringen ska nå sitt uttalade mål
att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation” måste särskilda
satsningar göras för dessa personer.
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Autism- och aspergerförbundet har i
en medlemsundersökning frågat 1 799
föräldrar till barn i grund- och gymna
sieskolan. 65 procent anser att deras
barn behöver anpassade läromedel,
hjälpmedel eller utrustning för att skol
arbetet ska fungera och cirka hälften av
dem anser att de inte får det i tillräcklig
utsträckning.
Sveriges arbetsterapeuter har genom
fört en undersökning som besvarats
av nära 1 600 förskrivare av kognitiva
hjälpmedel. 43 procent anser att de
skulle behöva förskriva dessa hjälpme
del i högre utsträckning än i dag för att
personer de har kontakt med ska få det
stöd de behöver. En stor majoritet anser
sig inte heller ha tillräckligt med tid för
att bedöma behov, prova ut, instruera
och följa upp förskrivning av kognitiva
hjälpmedel. Dessutom anger hälften
att hjälpmedelssortimentet är mycket
begränsat och utvecklas för långsamt
för att täcka behoven. Behovet är med
andra ord större än vad möjligheterna
tillåter. Ett annat problem är att hela 82
procent av arbetsterapeuterna inte får
den kompetensutveckling de behöver
för att kunna förskriva kognitiva hjälp
medel.

Kunskap saknas
Vad är då de stora bakomliggande pro
blemen? Vi anser att en av anledning
arna är att det inte finns tillräcklig kun
skap om kognitiva hjälpmedel, varken
hos beslutsfattare och huvudmän eller
hos personal inom exempelvis särskilt
boende och skola.
En annan anledning är kopplad till
hur hjälpmedelsverksamheten hos
berörda myndigheter och huvudmän
bedrivs. I nuvarande system väljer varje
landsting och kommun själva vilka pro
dukter som är hjälpmedel och kan för
skrivas, men också hur mycket hjälp
medlen kostar för den enskilde i form
av olika avgifter. Även åldersgränsen
för när unga betraktas som vuxna och
börjar betala för besök i samband med
hjälpmedelsförskrivning skiljer sig åt

beroende på var i landet du bor. Detta
skapar ojämlika förutsättningar som vi
inte kan acceptera.
Vi ser fram emot regeringens hjälp
medelsutredning vars arbete bland
annat ska öka likvärdigheten och
minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk. Vi anser att en nationell
reglering av hjälpmedelsverksamheten
skulle skapa bättre förutsättningar,
men särskilda satsningar behöver göras:

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges
Arbetsterapeuter.

Särskilda kunskapssatsningar om
kognitiva hjälpmedel måste riktas mot
beslutsfattare och huvudmän så väl
som chefer och personal inom hälsooch sjukvård, omsorg och skola.
Fler förskrivare måste anställas inom
hälso- och sjukvård, omsorg och skola
för att möta de behov som finns.
Huvudmännen måste säkerställa att
förskrivare får kontinuerlig kompetens
utveckling för att upprätthålla sin för
skrivarkompetens.
Sortimentet av kognitiva hjälpmedel
måste bli jämlikt över landet och kon
tinuerligt utvecklas så att nya innova
tioner snabbt kan komma brukare och
anhöriga till nytta.
Avgifterna kopplade till förskrivning
av hjälpmedel måste bli jämlika över
landet – den enskildes ekonomiska situ
ation ska inte påverka möjligheten att
få kognitiva hjälpmedel.

D EB ATT

Kan bli mindre över till
ideella organisationer
Om regeringen ska sluta hälsoklyf
torna måste ansvarigt stadsråd se till
att rätt stöd prioriteras till de grupper
som behöver det mest. Kognitiva hjälp
medel ska erbjudas och anpassas till
varje enskild individ som är i behov av
detta, oavsett storlek på plånbok, ålder,
kön eller var i landet hen bor.
IDA KÅHLIN, FÖRBUNDSORDFÖRANDE, SVERIGES
ARBETSTERAPEUTER. FOTO: JONAS ERIKSSON

Ida Kåhlin, förbundsordförande,
Sveriges arbetsterapeuter. Lars
Berge-Kleber, förbundsordförande
Afasiförbundet. Ann-Marie Högberg,
ordförande Anhörigas riksförbund. Anki
Sandberg, ordförande Riksförbundet
Attention. Anne Lönnermark,
ordförande Autism- och asperger
förbundet. Pär Rahmström,
ordförande Demensförbundet. Ritva
Korva Thuresson, ledamot i
förbundsstyrelsen för DHR. BengtErik Johansson, förbundsordförande
Dyslexiförbundet. Marie-Louise
Olsson, ordförande Fibromyalgi
förbundet. Thomas Jansson, ordförande
FUB För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. Marina Carlsson,
förbundsordförande Personskade
förbundet RTP. Jimmy Trevett,
förbundsordförande Riksförbundet
för mental och social hälsa. Maria
Persdotter, förbundsordförande RBU,
Riksförbundet för Rörelsehindrade
barn och ungdomar. Christina
Rogestam, förbundsordförande SPF
Seniorerna. Ove Puisto, ordförande
STROKE-Riksförbundet.

För att svenska ideella organisationer ska kunna fortsätta göra
lika stor skillnad som i dag, krävs det även i fortsättningen
oberoende finansiering. Det skriver företrädare för
PostkodLotteriet, som oroas av den statliga utredning av
spelmarknaden som pågår.

M

ånga ideella organisationer,
bland annat FUB, får mycket
pengar från olika lotterier. Nu
görs en utredning av spelmarknaden
som ska vara klar i mars. I värsta fall
kan lotteriernas förutsättningar för
ändras och då riskeras de pengar som
organisationerna får.
I Sverige har ideella organisationer
fått pengar till sin verksamhet från lot
terier sedan slutet av 1800-talet. Den
nuvarande lagen säger att det endast är
staten och de ideella organisationerna
som får organisera spel- och lotterier.

Hårdnad konkurrens
Den lagstiftningen har fungerat väl.
Men två saker har skett som har föränd
rat situationen.
Sverige gick med i EU. Då förhandla
des det inte fram något svenskt undan
tag som kunde skydda svenska spel- och
lotterier.
Internet blev en självklarhet för alla
tack vare datorer, paddor och smarta
telefoner.
Som en del av den fria rörligheten
som råder inom EU började spelbolag
som är licenserade i andra europeiska
länder vända sig mot svenska kunder.
Konkurrensen har blivit hårdare och de
flesta har säkert sett deras reklam i TV
och tidningar.
I dag har dessa spelbolag 20 procent
av den svenska spelmarknaden. Följden
har blivit att staten och ideella organi
sationer inte får in lika mycket pengar
som det hade kunnat bli om endast
bolag som har svensk licens hade erbju
dit spel till svenskarna.
För att få dessa att betala svensk
skatt tillsattes spellicensutredningen
som ska bli klar i mars nästa år.

I uppdraget till utredaren står att
finansieringen till ideella organisatio
ner såsom FUB ska bevaras ”i så hög
utsträckning som möjligt”.

Intäkter kan försvinna
Men det är inte alls säkert att FUB och
de andra ideella organisationerna får
behålla sin inkomstkälla. Det kan bli så
att alla ska betala lika mycket i skatt.
Då försvinner stora delar av de intäkter
som lotterierna inte har behövt skatta
för tidigare, och då blir det mycket min
dre pengar kvar till organisationerna.
Novamedia, som sköter Postkod
lotteriet kämpar, tillsammans med alla
andra lotterier, för att systemet som
funnits länge inte ska ändras och att
lotterier även i framtiden ska vara skat
tebefriade om allt överskott går till ide
ella organisationer.
För att svenska ideella organisa
tioner ska kunna fortsätta göra lika
stor skillnad som i dag, krävs det även
i fortsättningen oberoende finansie
ring. Pengar som FUB och andra själva
kan välja att använda där de gör störst
nytta.
Låt oss tillsammans arbeta för att
det kan fortsätta så.
ANDERS ÅRBRANDT, VD FÖR NOVAMEDIA
SVERIGE AB SOM ÄR OPERATÖRSBOLAG FÖR
POSTKODLOTTERIET
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CO ME TOGETHER

Nya aktiviteter för unga i Tanzania

E

n av delarna i FUB:s nya finansie
rade projekt Come Together Con
crete är att unga i Tanzania får
chans till meningsfulla aktiviteter. Det
är vår partnerorganisation YDCP (Youth
with Disabilities Community Program)
i staden Tanga som under ett år går kur
ser i trädgårdsskötsel, musik & drama
eller media.
Vi tror att det är första gången som
unga med utvecklingsstörning i Tan
zania får den här möjligheten. Där är
det väldigt få som går i skolan alls och
för de som har gått ut skolan finns inga
andra möjligheter än att hjälpa till
hemma eller på föräldrarnas jobb.
En av ungdomarna som vi har haft
kontakt med mycket i tidigare projekt,
Zuberi, hjälper till exempel sin mamma
att sälja kassava (en sorts rotsak). När
vi nyligen träffade honom var han väl
digt nöjd med att även få utveckla sina
talanger inom drama och dans.
Aktiviteterna riktar sig till äldre
ungdomar, men är inte istället för
grundskola. De skolor som vi har stöttat
inom tidigare Come Together-projektet

fortsätter att utvecklas och att inklu
dera unga med funktionsnedsättning.

@Cometogethereveryone
Följ ungdomarnas aktiviteter på Instagram! Mediagruppen i Tanga lånar
Instagramkontot @Cometogetherevery
one och visar en del av vad de gör på

dagarna. Där kan du också följa
Emmanuel från Rwanda som lägger
upp bilder från sin vardag. Emmanuel
och Zuberi var båda här i Sverige i april,
se reportaget i Unik nr 2, 2016
TEXT: JOHANNA BERGSTEN FOTO: FRÅN
INSTAGRAMKONTOT @COMETOGETHEREVERYONE
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Nyöppnad gruppbostad
LSS, söder om Stockholm
Vill du bo lite större eller dela lägenhet med någon du tycker om?
Våra nyrenoverade lägenheter är 1–3 rum med kök i ett flervåningshus
i Sköndal, 10 minuter från Gullmarsplan. På området hittar du fina
promenadstråk intill Drevviken, utomhusgym och en uppvärmd
handikappanpassad utomhuspool. För familj och vänner finns en
övernattningslägenhet på området.
Välkommen till vår gruppbostad Nils Lövgrensväg 1 i Sköndal.
Läs mer på www.storaskondal.se
Frågor? Kontakta verksamhetschef Sofia Perez:
sofia.perez@storaskondal.se, 08–400 292 44

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte
arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och
forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa
och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

NOTI SER

Kurs för
medlemsrådgivare
och rättsombud

LOKALFÖRENINGAR
SE HIT!
Både medlemsrådgivare och rättsombud under ett
gemensamt pass om LSS-utredningen och Riksförbundet
FUB:s arbete med LSS-frågor.
Alla FUB:s medlemmar kan få stöd av ett gäng fantas
tiska personer som ger av sitt engagemang och sin tid: FUB:s
medlemsrådgivare och rättsombud svarar på frågor och de
ger stöd. Medlemsrådgivarna kan hjälpa till med kontakter
med myndigheter, rättsombuden kan hjälpa till med över
klagningar.
För en tid sedan hölls en kurs för dem, med föreläsningar
av kunniga personer som arbetar med olika frågor kring per
soner med utvecklingsstörning.
www.fub.se

Nu har ni som lokalförening chans att tjäna
extra pengar genom att värva företag som går
med i FUBs 1956 Klubben. Det kan t ex vara er
mataffär, lokala pizzerian eller de som kör
bussen där ni bor.
C

M

Y
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Följ Riksförbundet på Facebook!

Det kostar 1 956 kr/år för företaget att vara
med och för det får de en pin, diplom och sin
logga på vår hemsida och i Unik. Blir man
medlem i år ingår även 2017 års medlemskap.
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Riksförbundet FUB
Det görs många intressanta inlägg på Riksförbundets Facebook-sida.
Vi blir bara fler och fler som följer sidan. FUB har också två andra
intressanta Facebook-grupper:
FUB, För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning
Klippans Facebookgrupp, även det en offentlig grupp.
Många lokalföreningar har också sina egna Facebooksidor- och grup
per, där det finns mycket bra information om verksamheterna som
pågår i de många aktiva föreningar, som FUB har i runt om i landet.

A N N O NS

För varje företag som lokalföreningen värvar
får föreningen 800 kr. Detta eftersom
administrativa kostnader måste täckas. Det
finns ingen gräns för hur många företag varje
förening får värva.
Gå in på www.fub.se/1956-klubben för mer
information. Under bilagor hittar ni “Bokning
1956 Klubben för utskrift”. De uppgifter vi
behöver är företagets namn med
faktureringsadress, kontaktperson (gärna
mailadress), logga och ev. länk till företagets
hemsida. Viktigt att också skriva vilken
lokalförening som värvat företaget. Bokning
och logga skickas till pia.sandberg@fub.se.
Hör av er till Pia om ni har några frågor.
pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41.
Lycka till!

FUB I VÄRLDEN
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FUB och Klippan träffade sina
systerorganisationer på Island

Nätverket NSR, träffades på Island för en två-dagarskonferns i
oktober. Foto: Judith Timoney.

T

rots att det som fanns kvar av orkanen Matthew nådde
Island samma dag som de skulle flyga in, var FUB:s och
Klippans representanter vid god vigör när två-dagars
mötet med våra nordiska bröder och systrar skulle sätta igång
den 13 oktober. Fokus för nätverket (NSR) denna gång var
• Artikel 13 och Artikel 17 i FN konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning
• Hur man jobbar med god man och förvaltare i de olika
nordiska länderna
• En gemensam policy om fosterdiagnostik
• Hänt sen sist i våra organisationer

”Från Snack till Verkstad”
Nu när Island och Finland nyligen ratificerade FN konven
tionen gäller den i samtliga nordiska länder. NSR nätver
ket kommer inom kort att skicka en förfrågan till Nordens
Välfärdscenter om stöd till en gemensam nordisk konferens
för kunskapsspridning om hur man arbeta med konven

tionens olika artiklar. Exempel på detta är Islands utbild
ningssatsning för domstolar och polis (Artikel 13) och HSO:s
Arvfondsprojektet ”Från Snack till Verkstad” som bland annat
har följande mål:
• fler barn med funktionsnedsättning ska få sina behov och
mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att en handbok
med juridiskt stöd till föräldrar tas fram.
• enskilda individer med funktionsnedsättning får en guide
som gör det möjligt att anmäla och överklaga kränkningar
av mänskliga rättigheter.
Läs mer om projektet här:
www.hso.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/Projektets-mal/

Egen Facebooksida
Under konferensen hade Klippans systerorganisationer egna
pass med en egen dagordning. Under en entusiastisk workshop
fylld med skratt skapades en Facebooksida för gruppen och en
arbetsmodell för Skype-samarbetet togs fram. Genom dessa ka
naler ska man sprida information om vilka frågor och aktivite
ter man jobbar med i respektive land. Redan under träffen kom
till exempel inspiration från värdlandet, Island, där Klippans
systerorganisation Átak nyligen ordnade en ”stolthetsparad”i
Reykjavik för att fira ratificeringen av konvention. 1200 perso
ner deltog i manifestationen inklusive landets president! Vi fick
också lyssna på Steg för Stegs (Klippans svenskspråkiga motsva
rande) representant pratar om sitt uppdrag som ”erfarenhets
talare” där han är ute och föreläser för skolor, myndigheter och
yrkesutbildningar. Läs mer på Steg för Stegs webbsajt!

Senaste från NNKKF
(Nationella nätverket för kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik)

Riksförbundet FUB var med och grundade nätverket, NNKKF
under 2015 och under 2016 har det både vuxit i antal medlem
mar från olika professioner och antalet externa samarbeten.
Efter nätverkets uppmärksammade seminarium i Almedalen
i juli (kan ses i sin helhet på FUB:s webbsajt) har flera arbets
grupper bildats med följande fokusområden: ett samarbete
med SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärde
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ring) kring en patientbroschyr om olika analysmetoder inom
fosterdiagnostik, ett webbaserat informationsmaterial om
Downs syndrom som tas fram gemensamt av intresseorganisa
tioner och professionerna, en kartläggning och sammanställ
ning av regionala informationsmaterial om fosterdiagnostik
och en uppföljning kring Socialstyrelsens föreskrifter och all
männa råd om fosterdiagnostik.
Läs gärna mer om nätverket på www.nnkkf.n.nu

Judith Timoney
Internationella frågor
Stiftelsen ALA-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23
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Konduktiv pedagogik för vuxna
i Stockholms län

Vuxna i Stockholms län som har till exempel CP-skada kan nu välja kon
duktiv pedagogik. Det bestämde Stockholms läns landsting nyligen. Kon
duktiv pedagogik tränar kroppen, men hjälper också utvecklingen av läran
det. FUB har medverkat i att arbeta för konduktiv pedagogik.

– Det är bra att man kan träna och förbättra sig livet ut, säger
Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB.
Möjligheten att välja konduktiv pedagogik inom vårdvalet i Stockholm
utökas till att omfatta även personer som fyllt 19 år, meddelar hälso- och
sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink.
Beslutet som tagits av Hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att de unga
som tagit del av konduktiv pedagogik får möjlighet att fortsätta efter 19 års
ålder.
– Ett stort kliv framåt efter snart 20 års arbete med konduktiv pedagogik,
säger Eszter Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk som introducerade
behandlingen i Sverige.
Konduktiv pedagogik är anpassad träning för personer med funktionsned
sättningar som exempelvis CP-skada. Konceptet underlättar fysisk och även
kognitiv utveckling genom att inkludera rörelseapparaten i inlärningen.
FOTO: MOWE&WALK
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Kan en lott skapa ett
inkluderande samhälle
för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella
organisationer. Det är därför vi driver ett lotteri. Och det är därför vi
fördelar överskottet mellan 56 ideella organisationer som arbetar för att
förbättra villkoren för människor, djur och natur. Bland dem finns FUB.
Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har organisationerna fått dela på
drygt sju miljarder kronor. 59 miljoner har gått till FUB.
Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla? Nej, tyvärr. Det
vore väldigt förenklat att se det på det sättet. Men den som köper en lott
i PostkodLotteriet bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra saker,
som till exempel att arbeta för att alla med en utvecklingsstörning ska
kunna leva ett gott liv.
Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla lottköpare som möjliggör
så mycket!

#postkodeffekten

Putte Nelsson är vinstutdelare
i PostkodLotteriet.

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se
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N O TI S ER
Nyligen beslutade Handikappförbundens
kongress att organisationen ska byta namn
till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017.
”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete,
nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i
FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ordförande.
Namnbytet sker under våren 2017,
men redan nu introduceras begreppet funk
tionsrätt, som är nytt i det svenska språket.
”Funktionsrätt kan definieras som rätten
för en person med funktionsnedsättning till
självbestämmande och full delaktighet i sam
hällslivets alla delar”, fortsätter Stig Nyman.
Funktionsrätt kompletterar begrep
pen funktionsnedsättning och funktions
hinder och handlar om individens rättigheter
i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från

 inder, tillgänglighet och särskilda lösningar
h
till principen om mänskliga rättigheter och ett
universellt utformat samhälle.
Begreppet innefattar rätten att kunna
fungera i olika situationer, oavsett funktions
nedsättning och oavsett vilka hinder som finns
inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt
till en fungerande vård, en fungerande skola,
ett fungerande arbetsliv och så vidare.
www.hso.se
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Stig Nyman, ordförande HSO.

AN N ON S

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

Vill du också jobba
som artist?

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

Vi söker efter nya talanger!

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

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

som heter

Unika dv event. där jobbar vi som festfixare,

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

anmäl ditt intresse till info@Unika.nU!

sänds på yoUtUbe.
kändisar som

T

15

meter från t-bana

lill lindfors, mark levengood, agneta sjödin

med flera.

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

Boka puBlikplats på
Boka@unika.nu!

sök på Unika.nU tv. där intervjUar vi

stadshagen har vi föreställningar den 26 och

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

StadShagen,

uppgång

mariedalSvägen

läs mer på: unika.nu

facebook.com/unikasverige
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