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Helgen, 14–15 oktober 2017, var mer än 

70 personer med på Inre Ringen Sveriges 

ordförandekonferensen. Under konferensen 

bytte Riks-Klippan namn till Inre Ringen 

Sverige. Men konferensen handlade mest om 

LSS-frågor. Hur Inre Ringens medlemmar ska 

kunna påverka olika frågor. 

Under konferensen passade deltagarna 

också på att fika, äta god mat och på lördag 

kväll var det dans. Då spelade det populära 

dansbandet Drifters. 

Anna Hildingsson, ordförande för Inre 

Ringen Sverige, började med att hälsa alla 

välkomna.

 INRE RINGEN SVERIGE
På ordförandekonferensen i mitten av oktober bytte Riks-Klippan namn till Inre Ringen Sverige. 

Riksdagsledamot Bengt Eliasson (Liberalerna) 

berättade om sitt arbete i riksdagen och för 

LSS. Han pratade också om valet 2018. Alla har rätt 

att rösta i en demokrati.

Tema LSS

LSS är lagen om stöd och service för vissa personer 

med funktionsnedsättning. 

Judith Timoney berättade om LSS-utredningen. 

Judith arbetar med LSS-frågor, både på 

Riksförbundet FUB och Funktionsrätt 

Sverige (som förut hette Handikappförbunden).

Stärk LSS –Stärk oss!

Det är temat för FUBs arbete med LSS.  

Eva Borgström, från Riksförbundet FUB, 

berättade om hur FUB arbetar för LSS.

Nu heter vi 
Jan Pettersson tackade alla som kom, här tillsammans med styrelsen för Inre Ringen. 

http://funktionsratt.se/
http://funktionsratt.se/
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– Det är mycket värdefullt att få in 

erfarenheter och synpunkter från FUB:s 

medlemmar, sa Eva Borgström. Målet är 

att samla in 500 röster från hela landet. 

Synpunkterna kommer vi skickas till LSS-

utredningen och till politiker.

Alla kan vara med och skriva vad LSS betyder 

till LSS-utredaren, Gunilla Malmborg. 

Mejladressen är s.lss@regeringskansliet.se.

Under konferensen delade deltagarna upp 

sig i mindre grupper och pratade om LSS. 

Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 

Hur kan LSS bli bättre? Till exempel daglig 

verksamhet, kontaktperson, ledsagning 

och gruppboende? Alla synpunkter från 

deltagarna samlades in och ska skickas till 

LSS-utredningen.

Riks-Klippans planer för 2018

Det här kom deltagarna på konferensen fram till 

att de ska jobba med 2018:

¬Stärk LSS – Stärk oss! Det kommer att finnas 

med hela året

¬Lära oss mer om hur man använder 

FN-konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning: 

”Funktionsrättskonventionen”.

Kristine Petersson och Gunilla Karlsson klippte sönder  

Riks-Klippans gamla banderoll. 

Till vänster: Maria Sundström, FUBs kanslichef.

Inre Ringen Sveriges styrelse. Längst fram: Markus Petersson, Helsingborg. Bakre raden: Sara Brännström, 
 Skellefteå, Kristine Petersson, Kalmar,  Jan Pettersson, vice ordförande, Eskilstuna, Per-Åke Berglund, Söderhamn, 
Anna Hildingsson ordförande, Gunilla Karlsson, Falkenberg. 

mailto:s.lss@regeringskansliet.se
http://www.fub.se/klippan/om-klippan/riks-klippans-styrelse 
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¬”Att åldras med intellektuell 

funktionsnedsättning”. Det behövs  

utbildning både för personal och för 

personer med utvecklingsstörning

¬Arbete och ekonomi

¬Skolfrågor

¬Uppdatera handledarmaterial

¬Informatörsutbildning för styrelsen 

Valet nästa år – 2018

Vi pratade också om valet nästa år. Att rösta 

är viktigt i en demokrati. Vi kan till exempel 

säga åt alla politiker i våra kommuner 

att delta i Studieförbundet Vuxenskolans 

utbildning ”Bli en lättläst politiker”. 

Det här är andra saker vi kan göra:

Det här är några av förslagen på vad Inre 

Ringen Sverige också kan göra:

¬Bjuda in politiker till styrelsen och till 

sektioner.

¬Få fler yngre medlemmar i styrelsen och 

fler handledare

¬Nytt informationsmaterial och 

informatörsutbildning för unga.

Konferensen avslutades med att Riks-

Klippan bytte namn till Inre Ringen Sverige. 

Det firades med en tårta och kaffe. 

TEXT OCH FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM, KOMMUNIKATÖR FUB

Med tårta, musik och tal firade alla på ordförandekonfe-

rensen att Riks-Klippan bytte namn till   

– Inre Ringen Sverige!

På lördagskvällen var det dans till Drifters!

 INRE RINGEN SVERIGE
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Nu är det dags att vi slutar att sitta hemma och gnälla. Istället ska vi gå ut på gator

och torg och protestera.

Alla vet att Regeringen har och vill 

försämra LSS, ännu mer på grund av 

att de tycker att det kostar för mycket 

pengar. Och vi Svenskar är så bra på 

att klaga när vi sitter hemma hos 

varandra. 

Jag tycker att vi måste göra något som 

syns och hörs och förhoppningsvis 

uppmärksammas i media och i 

samhället. 

Marsch för Assistansen

För några år sedan, så hade vi en 

rikstäckande Tillgänglighetsmarsch 

i några år. Jag vet inte hur många 

år den höll på, men det var ganska 

många. 

Nu ifrågasätter jag, varför arrangerar 

vi tillexempel inte en rikstäckande 

marsch för Assistansen. 

Jag hävdar att vi i Handikapprörelsen 

måste bland annat ta till sådana 

åtgärder. Annars tror jag att det 

kommer att öppnas institutioner 

igen. Det dröjer säkert inte länge. 

Regeringen måste lyssna på oss 
NU! 

Tyvärr så har man redan börjat smygöppna 

på en del ställen i Sverige. 

Jag tror att ingen av oss, som har assistans 

vill bli inlåsta mer eller mindre på någon 

institution.

Jag är orolig att dessa neddragningar 

kommer att sluta med det. 

Stridsåtgärder behövs nu

Därför måste vi gå ut på gator och torg och 

ta till stridsåtgärder nu!

Det vill jag och jag vet att fler känner 

likadant.

Dras det ner mer på detta område så tappar 

många sin livskänsla. Då blir livet bara 

hopplöst för många. 

Lyssna på oss Åsa Regnér!

Nu måste vår Regering,

med Åsa Regnér (Barn-, äldre- och 

jämställdhets minister) i spetsen lyssna på 

oss. Vi vet själva bäst vad vi behöver för att 

kunna leva ett bra liv. 

Markus Pettersson, Inre Ringen Sverige

 INRE RINGEN SVERIGE har ordet

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/asa-regner/
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Rolig gårdsfest i Göteborg
Den 24 september var det gårdsfest 

hos FUB Göteborg

Nästan 200 personer 

i olika åldrar var med på festen.

Det fanns många olika saker att göra. 
Pysselverkstaden lockade många.

Teckensången drog stor publik.Många passade på att dansa.

Korvgrillningen var populär



L Ä T T L Ä S T  U N I K  ·  7

Rolig gårdsfest i Göteborg
I trädgården kunde man hoppa i FUBs hoppborg, 

äta korv och bröd och gå poängpromenad.

Vädret var fint och det var skönt att vara ute.

Inne i huset kunde man fiska i fiskdammen, 

göra en knapp i FUBs knappmaskin, pärla armband 

och göra en pärlplatta.

I det ena caféet serverades kaffe, bullar och dricka. 

I det andra caféet bjöds på nypressade fruktdrinkar.

Musiker från Göteborgs symfoniker spelade

från sin konsert Relaxed Performance.

Det var många som lyssnade på dem.

I aulan var det teckensångskonsert

”En värld av vänner”. 

Den drog stor publik.

Hos danskompaniet Spinn var det många 

som provade på dans och rörelse.

Festen var väldigt lyckad och alla 

gäster mycket nöjda.

Gårdsfesten var ett samarbete mellan 

FUB Göteborg,  RBU, MIM kunskapscenter, 

Svenska Downföreningen, Göteborgs Downfamilj, 

Passalen och Studieförbundet Vuxenskolan 

TEXT: LENA EDVARDSSON

FOTO: FUB GÖTEBORG

Fråga

Jag är orolig för att jag har en könssjukdom.

Jag vet inte var jag ska ringa.

Jag frågade Emma som är personal 

i min gruppbostad om hjälp.

Emma pratade med min mamma.

Nu är min mamma arg på mig

Mamma säger att sex är farligt 

och att jag inte ska göra sånt.

Jag är 21 år och tycker inte att det är

ovanligt att människor i min ålder har sex.

Var kan jag få bra hjälp.

Jag vill prata med någon annan, 

inte min mamma om det. 

Var kan jag ringa och få hjälp?.

Vet du?

 

Svar

Emma, som är din personal, har gjort fel.

Säg till Emma att hon inte får prata 

om dina personliga saker med din 

mamma utan ditt samtycke.

Det är olagligt att göra det. 

Samtycke betyder att Emma alltid måste fråga dig 

innan hon säger något till din mamma.

Du måste säga att hon får prata med din mamma. 

Eftersom du är 22 år kan du gå till 

en ungdomsmottagning.

Be Emma boka tid för ett möte 

på närmaste ungdomsmottagning. 

FRÅGESPALTEN

Nina Alander,  
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28
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Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

Söker en kille mellan 53-55. Jag heter Heidi.
Tycker om att sitta nära nån bara ha mysigt, gå ner på 
stan lära känna dig. Du kan väl skriva till mig. 
Skriv till Heidi 167 

 
Jag är en ungdomlig man på 52 år. Vältränad 
(och snygg säger andra). Jag bor på gruppboende 
Rimforsa och har en bra daglig verksamhet på en 
bondgård. Har hund. Mina intressen är dans, djur och 
natur, titta på sport och vara ute och cykla. Jag vill så 
gärna få mysiga vänner. Helst vill jag förlova mig med 
en lämplig tjej.    
Skriv till Danne 011 

 
Hej jag heter Markus och är 43 år. Jag bor 
på en servicebostad i Södertälje. Jag letar efter 
nya tjejkompisar från Stockholm, 40 år eller 35 och 
ska gilla att dansa, laga mat, gå på bio, gå i affärer, hör 
gärna av er. 
Skriv till Markus 105 

 
Jag är en kvinna på 57 år. Intresse är mysiga 
hemmakvällar, promenader, cykla, resor, handarbetet, 
natur, gärna bastu, bad och musik. Söker kille i 
passande ålder gärna från Västervik, Gamleby eller 
Överum. Han ska vara ärlig, snäll, ödmjuk och ha 
humor, med kärlek. Han ska var mellan 58-60 år. 
Gärna ensam särbo. 
Skriv till Seija 119 

 
Hej jag är en tjej på 54 år som bor i Skaraborg 
som vill träffa en kille i passande ålder i Skaraborg eller 
i närheten. Hoppas på napp, skriv till mig så får du veta 
mer om mig och mina intressen. 
Skriv till Anneli 061 

Hej! Jag är en rullstolsbunden, väldigt snäll, 
omtänksam och ärlig kille på 37 år. Mitt stora  intresse 
i livet är musik, bakning och fotografering. Andra 
intressen jag har är: bio, gå på restaurang och att gå 
långa promenader. Jag söker efter en snäll, omtänksam 
och ärlig kvinna mellan 36–40, för ett seriöst 
förhållande.  
Skriv till Jonas 099   

 

Så här svarar du:
1) Skriv ditt svar. Skriv din adress i brevet.
2) Lägg brevet i ett kuvert.
3)  Skriv namnet och numret på den person 

som du svarar till överst i adressrutan.
4) Skriv adressen till FUB.
5) Sätt på frimärke.
6) Vi skickar brevet vidare.
Vi har adressen. Vi öppnar inte ditt brev.

Varför gör vi så här?
Jo, det här gör vi
för att den som får brevet
ska kunna känna sig trygg.
Så att ingen gör otrevliga saker.

Om du vill skriva
ett eget brev till tidningen:
1)  Skriv ett kort brev 

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUBs KANSLI 
Box 1181 
171 23 Solna

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

Nya vänner
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Hej! Jag är en kille på 44 år bor i egen lägenhet 
i Upplands Väsby, som tillhör en gruppbostad. Jag 
jobbar inom daglig verksamhet. På fritiden gillar jag 
att spela bowling, gå på Väsbys ishockeymatcher, 
gillar att åka ut och dansa, åka på utflykter på någon 
dagkryssning! Söker tjejkompisar. 
Skriv till Yngve 020 

 
Hej! Jag heter Eva och är en tjej på snart 64 år. 
Jag tycker om att gå ut och äta ibland. Bingo är också 
roligt. Jag tycker mycket om dans och musik. Ibland 
känner jag mig lite ensam och det vore roligt att träffa 
en man i min egen ålder. 
Skriv till Eva 253 

 
Hej! Jag är en glad och trevlig och omtänksam 
man på 52 år, som bor i Emmaboda i Kalmar län 
i Småland. Jag söker en flickvän 30–58 år . Mina 
intressen är att ta långa promenader i stad och natur 
med mera. Jag har en katt som Frejz. Du ska helst bo i 
Småland. 
Skriv till Peter 254 

 
Jag heter Marita och är 52 år. Jag söker en 
kompis. Jag har två katter. Jag tycker om musik. Jag 
har en pojkvän och så jag vill träffa ny vän. Jag tycker 
om att resa. 
Skriv till Marita 255 

 
Hej! Jag är en glad, trevlig och snäll kille på 34 
år som söker en tjej att umgås med. Som gärna bor 
i Vänersborg/Uddevalla trakten. Mina intressen är 
bandy, hockey, basket och att gå på bio. Jag har ett 
stor intresse för filmer och musik. 
Skriv till Jonas 256 

 

Hej! Jag heter Karin och bor i Skogås i Södra 
Stockholm. Jag vill brevväxla med killar. Mina 
intressen är: musik, titta i affärer, tv skriva och film. 
Skriv till Karin 257 

 
Hej! Jag heter Lars och är 32 år och bor i 
Borlänge. Jag söker brevvänner. Ska helst vara mellan 
32–39 år. Bo i eller nära Borlänge och Dalarna. Mina 
intressen är att umgås med flickvännen, promenad 
med hund, fina, mysig med vänner, kolla på TV, film, 
läsa böcker. Hoppas på svar. 
Skriv till Lars 003 

 
Hej! Jag är en glad och snäll kille på 34 år. 
Jag jobbar på dagarna och gillar att umgås med mina 
kompisar på fritiden. Nu söker jag en trevlig tjej att 
lära känna, gärna i närheten av Gävle. Jag har en EPA-
traktor så jag åker gärna ut i naturen och grillar korv 
eller tar en fika. Jag har också en kanin. Annars tycker 
jag om att göra en massa olika saker som att gå på 
bio, dans, promenera, hockey eller bara umgås. Tveka 
inte att skriva till mig. Jag är en bra vän! 
Skriv till Josef 036 

 
Hej! Jag är en glad Stockholmskille som är 37 år 
och bor på gruppbostad. Jag tycker om att gå ut 
och dansa och fika. Jag gillar all slags musik, men 
favoriten är salsa. Jag pratar svenska och spanska och 
söker därför en tjej som kan tala spanska och svenska. 
Hoppas på svar. 
Skriv till Rene 107  
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Tipsa Unik  
 –   vad ska vi skriva om?
FUBs KANSLI 
Adress: Riksförbundet FUB, 
Box 1181    171 23 Solna  
Besöksadress: Industrivägen 7  
e-post: fub@fub.se  
webbplats: www.fub.se

Efterlysning! 

Har du träffat en vän genom 

UNIKs sidor Nya vänner 

– mejla eller skriv och berätta.

agneta.heins@fub.se
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Skolan ligger på Telefonplan, i Stockholm.

Det är 30 elever på skolan, så det är en liten skola.

–Vi trivs jättebra här. 

Jag tycker jättemycket om teater, säger Thea. 

Musik, teater och dans är alla fyra tjejernas 

stora intressen. 

På skolan Kung Saga arbetar alla elever med

olika musik– och teaterföreställningar. 

–Vi jobbar alltid tillsammans 

och med samma mål. 

Det gör att vi får en stark sammanhållning 

och gemenskap på skolan, 

berättar Rebecka Malmqvist, 

som är rektor på skolan.

På skolan arbetar man också för att 

alla elever ska få en bra självkänsla 

och lära sig olika praktiska saker 

för att klara sig bra efter att man slutat skolan. 

Får vara med att bestämma

–Vi får vara med och bestämma mycket här.

Förra året tyckte vi att maten inte var bra. 

Nu får skolan annan mat. 

Det är bra, berättar Elin. 

Den här veckan ska några av eleverna

åka på besök till en studio för att få se 

hur man gör när man spelar in musik. 

–Det ska bli jättekul, tycker Leah.

Med Musik, teater och dans på scheMat
Thea, Tilde, Elin och Leah går i årskurs 2

på Kung Saga gymnasiesärskola.

Det är en skola som har mycket musik,

teater och dans på schemat. 

Studiebesök och praktik på olika 

arbetsplatser är en viktig del av Kung Saga. 

–Våra elever ska vara bra förberedda för arbete

eller för att fortsätta att studera,  

efter att de slutat hos oss, 

säger Rebecka Malmqvist. 

TEXT: OCH FOTO AGNETA BERGHAMRE HEINS

Tilde.Thea.

Elin och Leah.
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Med Musik, teater och dans på scheMat

Elever på Kung Saga: Frej längst fram, Kalle, Ebba, Anna, Miranda och Marvin och Jennifer i bakgrunden.
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ÖVRIGT I  UNIK
FUB i Världen
I september åkte flera från Come Together-projektet
till Tanzania och Rwanda. 
Där träffade de vänner och besökte projekt
som de stöttar. 
De åkte dit för att lära sig mer om
hur personer med utvecklingsstörning 
har det i de här länderna. 
Filmen ”The Ambassadors”, som handlar 
om projektet visades vid besöket i Rwanda. 
Alla tyckte att filmen var bra.

Danskväll i Iggesund
Den 23 september ordnade 
FUB Hudiksvall och Iggesund
en det danskväll i Iggesund.
Nästan 300 kom och dansade 
och roade sig under kvällen. 
Det var mat, fika och dans till populära
Bandet Rydbecks orkester.  

SID 22

LSS-dag i Östersund
Den 7 oktober träffades 50 personer, 
på FUBs LSS-dag i Östersund för att diskutera LSS-frågor.
Diskussionerna fördes i små grupper och många
deltagare berättade om sina egna erfarenheter 
av LSS-insatser. 
Det kom bland annat fram att personer ibland
uppmanas att inte ansöka om LSS-insatser, 
fast de har rätt till det. Det oroade FUB.
En bra sak i Jämtland är att där får man 
behålla sin kontaktperson även om man 
bor i en gruppbostad eller i en servicebostad. 

SID 12

SID 24

Father Eugene Murenzi, Rosine Umutoniwase, Georges Singizwa Muhire, 
Jesper Tottie, Joanna Johansson, Shemusa Iradukunda, Jenny Ohlsson, 
Viktor Barkström, Emmanuel Shyaka, Isabelle Walenius och Sara Haglund 
framför vita duken på utomhusfilmvisning av ”The Ambassadors” i Kigali, 
Rwanda. Foto: Eddy Nzeyimana, Victoria Sjöström.

Deltagare på LSS-dagen i Östersund. Foto: Victoria Sjöström.

Lyckad danskväll i Iggesund för FUB-medlemmar. 
Foto: Elisabeth Nilsson, FUB Hudiksvall-Nordanstig.
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ÖVRIGT I  UNIK
FUB i Världen
I september åkte flera från Come Together-projektet
till Tanzania och Rwanda. 
Där träffade de vänner och besökte projekt
som de stöttar. 
De åkte dit för att lära sig mer om
hur personer med utvecklingsstörning 
har det i de här länderna. 
Filmen ”The Ambassadors”, som handlar 
om projektet visades vid besöket i Rwanda. 
Alla tyckte att filmen var bra.

På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 7
x. Sidan 26
2. Sidan 32
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaren till
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna

Senast den 4 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.

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

Rätt svar i Unik Nummer 4, 2017:  
x, sidan 20.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett 
1. Mattias Eriksson, Järna
2 – 5 Lättlästa Böcker
2. Träffpunkt Lss, Skövde
3. Anna-Karin Carlsson, Västra Frölunda
4. Ulrika Andersson, Habo
5. Alexander Larsson, Örebro

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

Hjälp att prata om det som är svårt
opratat.se – är en ny webb-plats.  
Den ska hjälpa barn, 
föräldrar och andra närstående och personal
att prata om det som är svårt. 
På opratat.se finns det bland annat filmer 
om olika teman.
Totalt har 160 personer varit med och berättat 
om vad de inte pratar om hemma.

SID 32

Bilden är från en träff på Kulturhuset i Stockholm. Foto: Truls Nord.
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13 sidor Lättläst • Inre Ringen har ordet • Mina vänner 

TEMA: STÄRK LSS – STÄRK OSS!

KUNG SAGA – här står alla på samma scen

Come Together i Tanzania

Intradagarna gav inspiration och kunskap

ORDFÖRANDEKONFERENSEN: INRE RINGEN SVERIGE 
– Riks-Klippans nya namnLATTLAS
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4 ..................Ledare
6 ..................Kung Saga
12 ................. Tema: Stärk LSS - stärk oss!
12 .................LSS-dag i Östersund
16.................Granskning av normalt föräldraansvar
17.................. Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp
18 ................. Motion – Tydligare regler
21 .................FUB i världen
22 ................FUB i världen – Come Together
24 .................  Landet runt
28 ................. Intradagarna
32 ................. Opratat.se
34 ................. Tillgänglighet
35 ................. Stiftelsen Ala

2 .................. Inre Ringen Sverige
5 .................. Inre Ringen har ordet
6 ..................Rolig gårdsfest i Göteborg
7 ..................Frågespalten
8 ..................Nya vänner
10.................Kung Saga
12 .................. Övrigt i Unik
13 ................. Tävling

Omslag: Frej längst fram,Kalle, Ebba, Anna, Miranda och Marvin och Jennifer i bakgrunden. Kung Saga. Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst: Stella och lillasyster Sunna på FUB Göteborgs gårdsfest. Foto: Mahdi Rasoli
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Sid 28: 2017 års Intrapris till Christina Renlund. Årets Intradagar hölls 
den 25–26 september. De cirka 300 deltagarna fick liksom tidigare år 
del av en rad spännande föredrag och tillfälle till erfarenhetsutbyte.
Foto: Agneta Berghamre Heins.

mailto:julia.henriksson@fub.se
http://www.fub.se/1956-Klubben
mailto:pia.sandberg@fub.se
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FUB För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning

 Sid 12: Den 7 oktober höll Riksförbundet FUB och Riks-Klippan/
Inre Ringen den fjärde LSS-dagen i Östersund på temat Stärk LSS 
– Stärk oss! Under flera workshops berättade deltagarna om sina 
erfarenheter av olika LSS-insatser. Foto: Victoria Sjöström.

 Sid 32: Opratat.se är en ny webbsida med verktyg för att 
underlätta för barn med funktionsnedsättning, deras närstående 
och professionella som de möter, att prata om det som vanligtvis 
kan vara svårt att prata om. Här från en träff på Kulturhuset i 
Stockholm. Foto: Truls Nord.

För annonsering 
– Utgivningsplan: 
Nr 6, 2017, bokning 1 december
utgivning 29 december

På många håll i Sverige har höstfärgerna hållit sig kvar ovanligt länge. I skogen står många 
träd fortfarande i ”brand” och i motionsspåren ligger en matta av guldgula löv. Svampkorg 
efter svampkorg landar på köksbordet. 

Kampanjen: ”Metoo” har på några veckor växt till en tsunamivåg, kvinna efter kvinna 
går ut och berättar om sexuella trakasserier och övergrepp. Självfallet måste allt sådant 
få ett stopp. En grupp som omvittnat är extra utsatta är personer med funktionsnedsätt-
ning och speciellt kvinnorna. Här är också mörkertalet stort, och har varit så långt bak i 
historien. 

I detta nummer av Unik finns en motion skriven av Björn Rubensson, (KD), om tydligare 
regler vid anmälningsplikt och rättsstöd vid misstankar om brott i LSS-verksamhet, och 
som initierats av FUB. Riksdagen har ställt sig bakom och den ligger på Regeringens bord. 
Inte en dag för sent. Läs mer på sidan 18 i Unik.

Apropå påverkan så var det riktigt glädjande när politiker och tjänstemän i Alvesta 
bestämde sig för att tänkta om och låta personalen från en daglig verksamhet fortsätta 
jobba och driva Cafè Blenda i Alvesta. De hade tidigare i veckan tagit ett beslut att låta 
verksamheten övergå till träningsplatser i arbetsmarknadsavdelningens regi. Men efter tio 
års arbete på Caféet sa de fyra i personalen och många med dem ifrån. Och det lönade 
sig. Grattis till personalen på Café Blenda säger Unik. 

Att tidigt få lära sig att stå upp för sina rättigheter, att det går och påverka, ta plats i 
arbetslivet och makten över sina liv, är kärnan i gymnasiesärskolan Kung Saga. Läs mer 
på sidan 6. Under Intradagarna, sid 28, gjorde elever och personal från skolan ett starkt 
intryck på alla deltagare, med en bejublad musikföreställning, där budskapet inte gick att 
ta miste på: Allas lika värde!

Med det önskar jag alla Unik-läsare en fortsatt fin höst!

Ta makten över sitt liv

mailto:camilla.backstrom@ala.fub.se
mailto:agneta.heins@fub.se
http://www.fub.se
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Assistans på dina villkor är självklart 
och lagstadgat. Men alla vi som lever 
med barn eller anhöriga med olika 
funktionsnedsättningar vet att det inte 
räcker.  Därför har vi högt i tak och öpp-
na dörrar. För oss på DFA är inga frågor 
främmande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen.  

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

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

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

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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LEDARE

ANNONS

 På konferensen var det också fokus på framtiden och 
givetvis på LSS–utredningen. Nästan 80 deltagare kom 
från hela landet och arbetade i grupper. Målet var att 

komma fram till de frågor som man tycker är viktiga för Inre 
Ringen att arbeta vidare med. 

Det är deltagarna själva som avgör; deras berättelser och 
upplevelser av den verklighet de lever i och delar med var-
andra. Det är i detta som allt arbete i Inre Ringen och FUB 
bottnar i. 

Under konferensen fick vi ta del av deltagarnas berättelser 
om hur de upplever olika stödinsatser inom LSS, som bland 
annat stödboende och gruppbostäder. Alla blir lyssnade på och 
berättelserna blir till diskussioner, oftast känner man igen sig. 

Bristande kompetens – viktig fråga
En viktig fråga som allt för ofta kom upp i grupperna är 
bristande kompetens hos personal och handläggare. En fråga 
som berör och måste tas på största allvar. De flesta av Inre 
Ringens medlemmar är dagligen beroende av personal inom 
LSS. Personal som måste ha rätt och tillräcklig kompetens för 
att i sin tur kunna ge rätt och behövligt stöd för att vardagen 
ska kunna fungera på ett tillfredställande sätt för våra med-
lemmar.

Men även vi inom FUB som inte har en utvecklingsstörning 
måste i så hög grad det bara går hjälpas åt och på olika sätt 
stötta våra medlemmar i FUB, som har en egen funktionsned-
sättning. Detta för att de ska få ökade möjligheter att förmedla 
sina egna upplevelser och därigenom påverka i rätt riktning. 
Alla måste få rätten att säga det de vill och bli lyssnade på. Då 
tänker jag också på dem som inte har möjlighet att själva föra 
sin egen talan. Dessa medlemmar har assistent eller annan 
företrädare, som tolkar dem, och som måste få vara med. Där 
har vi andra en viktig uppgift att lyssna uppmärksamt. 

Jag är stolt medlem  
i FUB!

I mitten av oktober var jag och Monica Stjernsten från förbundsstyrelsen 
inbjudna till Klippans ordförandekonferens. En speciell konferens där  

Riks-Klippan bytte namn till Inre Ringen Sverige.

Språkrör för goda levnadsvillkor
Jag har alltid varit stolt medlem i FUB. Vi har alla ett ansvar 
för att påverka och vara språkrör för att personer med funk-
tionsnedsättning ska ha möjlighet till goda levnadsvillkor, 
kunna leva ett liv på lika villkor och med samma rättigheter 
som alla andra.  

Just detta tror jag att vi alla verkligen kände som deltog 
på Inre Ringens ordförandekonferens i oktober. Just detta är 
också hjärtat i all verksamhet inom FUB, såväl i vårt intres-
sepolitiska arbete som i de många lokal aktiviteter, som nästan 
dagligen anordnas av FUB-föreningar runt om i landet.

Det här var en konferens där vi alla var glada, och verkligen 
visade att vi vill  vara aktiva i våra föreningar och bidra till ett 
FUB som gör skillnad. 

Det är detta FUB jag vill vara med i och som jag känner mig 
riktigt stolt för.

Lillemor Holgersson 
1:e vice ordförande 
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 0510-179 74

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

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
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Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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med barn eller anhöriga med olika 
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dagens himlar och helveten. Vi bryr oss 
om dig och står alltid på din sida för att 
du och dina nära ska få leva ett tryggt 
och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscen-
ter som är helt kostnadsfritt för 
dig som DFA-kund? 
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Jag är stolt medlem  
i FUB!
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Kung Saga

Kung Sagas föreställning under Intradagarna.
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Kung Saga
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SKolan där alla Står på samma scen
Kung Saga Gymnasium är en liten skola med närhet mellan såväl eleverna, som mellan  

elever och pedagoger. Att eleverna gillar sin skola råder ingen som helst tvivel om.  
Här flödar det av skapande; musik, teater, dans och bild.  

Det är också skaparglädjen som är nyckeln till allt lärande på skolan. 

 d et är eftermiddag och en grupp 
elever jobbar med engelska i ett 
av klassrummen. Det självklara 

arbetsverktyget är datorn och iPaden. 
Alla elever jobbar utifrån sina förut-
sättningar och undervisningen är helt 
individanpassad. På Kung Saga kan 
eleverna läsa på det estetiska nationella 
programmet eller det estetiska indivi-
duella programmet inom gymnasie-
särskolan.

– Vi har 43 elever, rätt jämt förde-
lade på de två olika programmen. Det 
gemensamma för våra elever är att alla 
tycker om att jobba med drama, musik 
och andra estetiska ämnen, säger 
Rebecka Malmqvist, rektor på skolan. 

Tillsammans med kollegan Klara 
Borg, skolutvecklare och dramapeda-
gog, startade Rebecka Malmqvist Kung 
Saga gymnasiet 2012.  

– Vi jobbade båda tidigare på en 
större gymnasiesärskola som pedago-
ger inom estetiska ämnen och såg hur 
bra de ämnena var för många elevers 
utveckling och möjlighet att få uttrycka 
sig. Vi startade helt enkelt Kung Saga 
för att kunna erbjuda elever möjlighet 
att gå i en skola i ett mindre format och 
med tydlig estetisk inriktning, berättar 
hon och Klara Borg fyller i:

– Alla står på samma scen, är vår 
devis, som vi  jobbar efter både bokstav-
ligt och även har som värdegrund. Allas 
lika värde genomsyrar all vår verksam-
het på skolan.

Årskursteman som stärker själv-
känslan
Under de fyra gymnasieåren arbetar 
Kung Sagas elever tematiskt och ämnes-
övergripande. Varje läsår har ett eget 
tema, så kallade årskursteman: ”Jag i 
livet”, ”Jag i gruppen”, ”Jag i samhället” 
och ”Jag i arbete”.

Rektor Rebecka Malmgvist på en geografilektion med en av eleverna, Fadia, på Kung Saga.
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FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

SKolan där alla Står på samma scen

– Vårt mål är att rusta eleverna så 
mycket det går för framtiden. Allt vi gör 
här under elevernas fyra år på skolan 
handlar ytterst om att förbereda dem 
för livet efter skolan. Det handlar om 
att stärka deras självkänsla, och viljan 
och förmågan att kunna påverka sina 
liv, säger Rebecka Malmqvist. 

– Handikappmedvetenhet tycker vi 
är viktigt. Det pratas för lite om elev-
ernas funktionsnedsättning och om 
vilket stöd de behöver för att klara olika 
saker i livet. Vi vill ha en öppenhet på 
skolan och visar tydligt att alla elever 
är lika mycket värda, oavsett vilka fär-
digheter eller begränsningar man har.

– De estetiska ämnena möjliggör 
också än mer samarbete och arbete 
mot gemensamma mål, säger Rebecka 
Malmqvist och förtydligar att skolan 
mestadels använder begreppet ”funk-
tionsmöjligheter” för att tydliggöra att 
det är elevernas möjligheter och inte 
begränsningar som ska stå i fokus för 
lärandet. 

Hitta glädjen i skolan
– Det handlar om att hitta glädjen med 
att gå i skolan och få känna att man 
kan saker och är duktig. Många av våra 
elever kan inte läsa, räkna eller skriva, 
och har alternativa kommunikations-
verktyg som de kan uttrycka sig genom 
och på så vis både lära sig nya saker 
och visa vad de kan. Vi jobbar oerhört 
visuellt och alla pedagoger kan tecken-
språk, säger Klara Borg.

Genom de estetiska ämnena tränas 
även teoretiska ämnen. Svenska, matte 
och språk tar stor plats även i till 
exempel musik och drama. Klara Borg 
berättar att just drama är en stor del av 
elevernas vardag på skolan. Arbete med 
olika teater- och musikföreställningar 
pågår hela tiden. Nu senast uppträdde 
Kung Saga med en musikföreställning 
på FUBs Intradagar, (se sid 28 i Unik), 
som blev väldigt uppskattad. 

Rebecka och Klara poängterar att 
skolan hela tiden jobbar med fokus på 
att förbereda eleverna för vuxenlivet. 

My och Stefan har haft hemkunskap. Idag blev det borsch, en rysk soppa på rödbetor.

Kasper.



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

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

”Regering och 
kommun måste börja fatta att 

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

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

Assistans måste överleva och 
inte tänkas i kostnader 

eller pengar”

Henrik Larsson

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

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

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

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

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

Därför är också praktik centralt i utbildningen. 
Genom ett upparbetat nätverk både lokalt och 
runt om i Storstockholm har skolan tillgång till en 
rad praktikplatser för sina elever.

Certifierade arbetsplatser
– Att få komma ut i samhället och få prova på 
vuxen livet stärker elevernas självkänsla och fram-
tidstro. Därför satsar vi också mycket energi vad 
gäller utvecklingsarbete kring praktik och det som 
kallar APL (Arbetsplatsförlagt lärande), säger Klara 
Borg. 

Bland annat har skolan startat en arbetsgrupp 
för att försöka ta fram ett certifikat för arbetsplat-
ser som tar emot elever från gymnasiesärskolan. 

– Vi tror det kan vara ett sätt att lyfta frågan 
om arbetstillfällen för våra ungdomar. Många 
av våra elever kommer att välja att gå vidare till 
olika dagliga verksamheter efter att de slutat hos 
oss, men det måste också finnas bra alternativ på 
arbetsmarknaden, slår Rebecka Malmqvist fast.

–  Eleverna som går här kommer med all säker-
het vara beroende av någon form av stöd även i 
vuxenlivet. Det vi kan göra är att hjälpa dem till 
en tilltro på sig själva; att de kan, vågar och vill 
påverka med samma rätt som alla andra till jobb 
och studier, säger Klara Borg och fortsätter:

 – Vi säger aldrig – det här och det här kan du 
inte bli. Utan uppmuntrar hela tiden eleverna att 
tro på sig själva och hjälpa dem att hitta vägar så 
de kan leva så nära sina drömmar som det bara går.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Linn.



Förmånliga försäkringar 
- för dig som medlem

Anslutna 
organisationer: 

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

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

Upp till 
20%
rabattJuristhjälp vid överklagan av LSS-ärenden

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

ingår i hemförsäkringen.

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

ANNONS



1 2  ·  U N I K

Avlösarservicen behöver utvecklas. 
I en workshop diskuterades anhörig-
stödet i LSS. Efterledet ”i hemmet” 
behöver tas bort vad gäller insatsen 
avlösarservice. Det är tydligt att vissa 
kommuner tolkar insatsen alltför res-
triktivt, det vill säga att avlösaren inte 
får vara någon annanstans med barnet 
än i hemmet. En mamma sa så här 
om vikten av flexibilitet: ”Vi har haft 
flexibla avlösare som tagit med barnet, 
fast vi inget sa till kommunen för de 
skulle inte gilla det  För oss funkade 
det jättebra att sonen till exempel var 
hemma hos avlösaren, så att vi kunde 
vara hemma med syskonen i lugn och 
ro. Ibland fick avlösaren vara en stund 

med syskonen istället, men hade kom-
munen fått veta det … Gruppen funde-
rade kring vad avlösaren får göra; gå 
ut med hunden, handla mat, baka? 
Föräldrar vill vara med sina barn, men 
avlösaren får inte göra något annat än 
att ta hand om barnet med funktions-
nedsättning. ”De flesta insatser handlar 
om att ’slippa sitt barn’. Men det vill vi 
ju inte!”.

Korttidsvistelse möjliggör frigörelse. 
En personlig assistent som deltog i 
workshopen om anhörigstöd, menade 
att korttids ”fungerar bra för att lösa 
upp den starka relationen mellan barn 
och föräldrar”. Men många föräldrar 

behöver mycket förberedelse för att 
våga släppa taget, ansåg hon. ”Jag släp-
per ifall någon är där och tar emot”, var 
ett citat som alla i gruppen instämde 
i. Men det är även viktigt att barnet 
förbereds, på rätt sätt utifrån sin ut-
vecklingsnivå. 

En korttidsverksamhet med kvali-
tet förutsätter kompetent personal. 
Gruppen pekade på behovet av kompe-
tensutveckling vad gäller tecken som 
stöd, bildkommunikation, bemötande, 
delaktighetsmodellen och säkerhet och 
risk. Personalen behöver även få tid för 
reflektion för att förstå sitt uppdrag. 

Korttidsvistelse kan även erbjudas i 
form av familjehem. En förälder hade 
erfarenhet av stödfamilj för syskonen i 
familjen. ”Det var kommunen med på”.

Otillräckligt anhörigstöd. Gruppen 
var överens om att kommunerna inte 
erbjuder tillräckligt med stöd för de 
anhöriga. Hjälp borde erbjudas utan 
att man direkt frågar efter just den 
specifika insatsen: ”Även om jag sökt en 
insats som LSS-handläggaren bedömer 
att jag inte kan få, inte ens då kan LSS-
handläggaren själv kläcka ur sig vilken 
insats som faktiskt skulle kunna passa 
istället!”.

Oroande tendens  
– personer uppmanas att inte ansöka om LSS-insatser

Östersund välkomnade med blossande höstfärger när FUB:s fjärde LSS-dag under året ägde rum. 
Ett 50-tal Jämtlänningar mötte upp. Liksom vid de tidigare LSS-dagarna ägnades eftermiddagen  

åt workshops, där syftet var att fånga upp deltagarnas erfarenheter av olika LSS-insatser.  
Samtliga workshops dokumenterades av kanslipersonal och kommer att finnas med som underlag 

för en kommande rapport. 

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

ANNONS

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Jämtlands län utmärker sig på ett positivt sätt, här får man behålla sin kontaktperson även 
efter flytt till grupp- eller servicebostad. Alf Lundin, FUB Östersund, håller ett föredrag för 
deltagarna. Längst till vänster: Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare, samt Julia Henriksson, 
Förbundsjurist FUB.

Deltagare på LSS-dagen i Östersund.



DET FINNS PLATS FÖR ER OCKSÅ!

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

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

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

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

www.fub.se/1956-klubben

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN 
OCH STÖDJER FUB !
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STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Deltagarna i workshopen om 
anhörigstöd ansåg att alla kommunan-
ställda borde ha ansvar för den upp-
sökande verksamheten. Det behöver 
inte vara LSS-handläggaren, utan det 
kan lika gärna vara någon i förskolan 
eller skolan som möter familjen som 
kan fråga: ”Får ni hjälp? Vet ni vad LSS 
är?”. Dessutom borde vårdcentraler och 
husläkarmottagningar ha mer kunskap 
om LSS. ”Läkaren kan se till att den 
utbrända anhöriga kommer till en LSS-
handläggare, som lösning på ’måendet’ 
och som komplement till exempelvis 
psykologsamtal. Då kan man nå roten 
till problemet!”, menade en förälder.

”Incitamentsproblem” i direkti-
ven. I regeringens direktiv för LSS-
utredningen hänvisas på flera ställen 
till olika ”incitamentsproblem” med 
LSS. Där står bland annat att brister i 
LSS-insatsers kvalitet sannolikt kan 
”utgöra ett incitament för brukare att 
välja assistansersättning framför andra 
insatser i LSS.” Regeringen har uppen-
barligen missat att det inte är personen 
själv som fattar beslut om assistansen. 
Utredaren ska även ta ställning till 
om den statliga assistansersättningen 
utgör ett incitament för kommunerna 
att inte utveckla insatser som kan vara 
alternativ till personlig assistans (Dir. 
2016:40, sid. 19). En workshop på FUB:s 
LSS-dagar tar upp personlig assistans. 

Här vill vi ta del av medlemmarnas 
egna erfarenheter och argument.

Hänvisning till normalt föräldraan-
svar. En deltagare berättade om sin 
6-åring, som inte sover på nätterna och 
endast har beviljats personlig assistans 
för viss vakentid på nätterna, med 
hänvisning till det så kallade normala 
föräldraansvaret. ”Men vem kan jobba 
så - komma in några minuter per natt? 
Då är det bara vi föräldrar som kan ta 
hand om honom”, sa pojkens mamma.

Argument för personlig assistans. 
En förälder till en man i 35-års åldern 
framhöll den personliga assistansen, i 
förhållande till gruppbostad och dag-
lig verksamhet, på följande sätt: ”Jag 
vill välja personal åt min son. Jag vill 
kunna bestämma vem som ska göra de 
intima insatserna.” Hon ville inte bli 
”portförbjuden” som mamma, var rädd 
för att det skulle bli så om sonen skulle 
flytta in i en gruppbostad. Hon menade 
att man i en gruppbostad blir beroende 
av personalens arbetstider, att man kan 
behöva avbryta aktiviteter tidigare för 
att personalens arbetspass är slut. Med 
personlig assistans kan sonen vara ute 
hur länge som helst. På så sätt blir han 
mer delaktig i samhället. Han kan göra 
de aktiviteter han vill, hur länge han 
vill. Vardagen styrs inte av organisato-
riska aspekter. ”Med personlig assistans 

får min son bestämma vem han ska 
träffa, vem han måste släppa in genom 
sin dörr”.

En pappa, vars 25-årige son bor på 
gruppbostad, påpekade att personalen 
verkar göra det som de är intresserade 
av själva. ”Min son vill väl inte åka till 
Ullared och handla!” Men, tillade han, 
sonen gillar det sociala med gruppbo-
stad. Hans slutsats var: ”Om man har 
behov av och vill bo i gruppbostad ska 
man ha det, om man har behov av 
och vill ha assistans ska man ha det.” 
En mamma påpekade att det inte är 
samhällsekonomiskt billigare med 
gruppbostad än personlig assistans. 
”Vi anhöriga gör en massa gratisjobb. 
Det jobbet skulle kosta om det skulle 
utföras i en gruppbostad.”

Den dagliga verksamhet som 
erbjuds ansågs inte som ett alternativ 
till personlig assistans. En anledning 
är underdimensionerad personal. ”Det 
är två personal, punkt.” Detta oavsett 
hur stora de individuella behoven är. 
Gruppens uppfattning var även att det 
saknas kreativitet i daglig verksamhet. 
För att daglig verksamhet ska vara ett 
alternativ till personlig assistans måste 
den dagliga verksamheten kunna 
erbjuda meningsfull sysselsättning. 

Daglig verksamhet i tre steg. Ett stort 
antal konferensdeltagare medverkade 
i workshopen om daglig verksamhet. 

Under LSS-dagen hölls flera Workshops där deltagarna fick berätta om sina egna erfarenheter av 
olika LSS–insatser. 
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LSS-DAG I ÖSTERSUND

Det var en blandad grupp med både 
anhöriga/gode män och personal från 
olika verksamheter.  I Östersund, är 
daglig verksamhet, Mica, indelad i tre 
steg: steg 1 för personer med omfat-
tande funktionsnedsättningar, steg 2 
innebär utflyttad daglig verksamhet i 
liten grupp med handledare från Mica, 
som hela tiden är med och stöttar per-
sonen i arbetet, steg 3 för personer med 
lindrig funktionsnedsättning, på före-
tag/myndighet med handledning inom 
företaget. Många av deltagarna tyckte 
att det fungerade bra på steg 2 och 3. 
Det handlar om riktiga arbetsuppgifter 
i bland annat stall, skolkök och hotell. 
De berättade att deras anhöriga trivdes. 
En pappa, vars dotter hade daglig verk-
samhet, steg 2, på hotell, berättade att 
hon trivdes så bra att hon inte ville åka 
med föräldrarna på skidresa. ”Nej, jag 
har inte sportlov längre”.

I workshopen för Klippan medlem-
marna hade flera personer erfarenhet 
av utflyttad daglig verksamhet på steg 
3. De var nöjda med arbetet, men flera 
hade varit tvungna att byta jobb när 
deras kontaktperson/handledare på 
arbetsplatsen hade slutat. En slutsats är 
att denna typ av ”anställning” är sårbar 
och mycket beroende av enskilda perso-
ners villighet att vara kontaktperson/
handledare på arbetsplatsen. 

Låg ambitionsnivå för personer med 
omfattande funktionsnedsättningar
Ambitionsnivån på steg 1 är, enligt flera 
av deltagarna i workshopen, mycket 
låg. En mamma, vars son lämnade 
gymnasiesärskolan i våras, hade besökt 
flera dagliga verksamheter på steg 1 
och blivit förskräckt över den låga ak-
tivitetsnivån. Det var underbemannat 
och arbetstagare satt och sov i hörnen. 
En enhetschef för daglig verksamhet 
sa uttryckligen till mamman att: ”Vi 
tillsätter inte de resurser som behövs 
utifrån behovet.” På Östersunds kom-
muns webbplats står det däremot om 
steg 1 att ”personen får prova på olika 
sorters arbetsuppgifter”.

En konferensdeltagare arbetar med 
lönebidrag som aktivitetsledare på en 
daglig verksamhet i Sundsvalls kom-
mun. Han var upprörd över situationen 
på den dagliga verksamheten där han 
jobbar. Där finns 22 arbetstagare, men 
inget meningsfullt arbete. Man virkar, 
målar och lägger pussel. Många tidigare 
arbetsuppgifter har försvunnit genom 

digitaliseringen, till exempel olika 
typer av posthantering. Det blir väldigt 
tråkiga dagar för de som går på den 
dagliga verksamheten, menade han. 
”Cheferna är ’aldrig’ där”. ”De måste 
komma ut!”. Den dagliga verksamheten 
har inte heller haft besök av någon 
kommunpolitiker, vilket han tyckte var 
mycket dåligt.

En anställd i Krokoms kommun, med 
30 års arbetslivserfarenhet inom kom-
munen, påpekade att den dagliga verk-
samheten hade försämrats för personer 
med omfattande funktionsnedsätt-
ningar och personer med flerfunktions-
nedsättning. Detta förklarades med att 
det kommit till nya grupper på daglig 

verksamhet i kommunen, det vill säga 
personer med olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Detta bekräf-
tar det FUB hör från många håll; per-
soner med flerfunktionsnedsättning 
har inte meningsfull sysselsättning/
aktivitet på daglig verksamhet. Många 
väljer därför bort daglig verksamhet 
och planerar sin dag med personlig 
assistans istället. 

I Jämtland får man behålla sin kon-
taktperson. Glädjande nog berättade 
konferensdeltagarna, som själva hade 
LSS-insatser, att de hade fått behålla 
sin kontaktperson även efter flytt till 
gruppbostad eller servicebostad. Här 

utmärker sig kommunerna i Jämtlands 
län på ett positivt sätt. 

Uppmaning att inte ansöka. Efter 
fyra genomförda LSS-dagar i olika delar 
av landet ser vi en allvarlig tendens till 
att personer som ingår i grupp 1 i LSS 
personkrets, direkt eller indirekt, upp-
manas att inte ansöka om LSS-insatser. 
Här anar vi ett stort mörkertal, särskilt 
när personer med  utvecklingsstörning 
ansöker själva. De kan mötas av kom-
mentarer som: ”Du har ju familj, du 
behöver väl inte åka på dans!”. En an-
hörig fick höra: ”Din son är så social, så 
en kontaktperson behövs väl inte”. Indi-
rekta uppmaningar att inte ansöka om 

LSS-insatser kan framföras genom att 
LSS-handläggaren berättar hur många 
som redan står i kö till en gruppbostad. 
Eller när det gäller ny ansökan om 
korttidsvistelse: ”När gymnasiesärsko-
lan är avslutad finns inget korttids för 
vuxna”. Genom att direkt eller indirekt 
avråda personen från att ansöka om 
den aktuella LSS-insatsen blir behovet 
inte tillgodosett och - inte ens synligt.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, 

INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, 

RIKSFÖRBUNDET FUB

FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM, 

KOMMUNIKATÖR RIKSFÖRBUNDET FUB

Ett 50-tal personer kom till FUBs LSS-dag i Östersund. Det var livliga diskussioner även under 
fikapauserna. 
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 Bedömningen av vårdnadshava-
res ansvar, det vill säga vad som 
räknas som ”normalt föräldra-

ansvar”, påverkar ofta beslut vid ansö-
kan om LSS-insatser som är centrala 
för familjer som har barn och ungdo-
mar med utvecklingsstörning. Det kan 
handla om insatserna avlösarservice i 
hemmet, korttidsvistelse, ledsagning, 
kontaktperson och personlig assistans 
samt assistansersättning enligt Social-
försäkringsbalken. Men begreppet ”nor-
malt föräldraansvar” används också vid 
Försäkringskassans handläggning av 
vårdbidrag. Ett av många uppdrag för 
den pågående LSS-utredningen är att 
”analysera hur det tydligare kan regle-
ras vad som ska avses med vårdnadsha-
vares ansvar vid bedömning av behovet 
av personlig assistans.” (Dir. 2016:40, 
sid. 22). Detta är också anledningen till 
att FUB vill göra en egen granskning av 
tillämpningen av begreppet ”normalt 
föräldraansvar”.

Regleras i Föräldrabalken
En vanlig motivering vid avslag är att 
hänvisa till att det sökta stödet ingår 
i det normala föräldraansvaret. Det 
generella föräldraansvaret regleras i 
Föräldrabalken 6 kap. Sedan 2011 finns 
en bestämmelse om föräldraansvar i 
 Socialförsäkringsbalken: ”När behovet 
av personlig assistans bedöms för ett 
barn ska det bortses från det hjälpbehov 
som en vårdnadshavare normalt ska 
tillgodose enligt Föräldrabalken med 
hänsyn till barnets ålder, utveckling 
och övriga omständigheter.”(SFB 51 kap 
6 §). I LSS finns ingen bestämmelse om 
föräldraansvaret. 

Tolkas på olika sätt
Flera myndigheter, bland andra Riks-
revisionen och Inspektionen för social-
försäkringen, ISF, har konstaterat att 
begreppet ”normalt föräldraansvar” 
tolkas på olika sätt av olika aktörer. 
Riksrevisionen skriver i en granskning 
av samordningen av stöd till barn och 

unga med funktionsnedsättning att 
”aktörerna saknar en vägledning eller 
ett beslutsstöd, vilket enligt Riksrevi-
sionens bedömning gör det svårare för 
handläggarna att undvika godtycke.”1  
Frånvaron av riktlinjer lämnar ett stort 
tolkningsutrymme för den enskilda 
handläggaren och förutsätter att hen 
har den kompetens som krävs för att 
bedömningarna ska göras på ett likvär-
digt och rättssäkert sätt i hela landet. 

Risker med riktlinjer
I ett examensarbete vid Juridiska Institu-
tionen i Göteborg2, konstaterar juristen 
Martin Amnell att riktlinjer kan vara 
gynnande för den enskildes rättssäker-
het, men också att det finns risker med 
sådana. Amnell menar att riktlinjer kan 
medföra mer likartade beslut och däri-
genom en ökad förutsebarhet. Ur ett 
formellt rättssäkerhetsperspektiv skulle 
det därför vara önskvärt med ytterligare 
styrning av rättstillämpningen. Men 
vid en ökad styrning, påpekar Amnell, 
finns risk för att en individuell pröv-
ning inte görs. ”Frågan blir således hur 
formell rättssäkerhet, i bemärkelsen att 
utgången i beslutet ska vara förutsägbar 
ska balanseras mot materiell rättssäker-
het, i bemärkelsen att den enskilde ska 
få en individuell bedömning.” (Amrell, 
sid. 87).

FUB:s granskning
Riksförbundet FUB har anlitat juristen 
Monica Larsson för att granska tillämp-
ningen av begreppet ”normalt föräldra-
ansvar”. Några frågeställningar som vi 
önskar få svar på är: 

1 Samordningen av stöd till barn och unga 
med funktionsnedsättning. Riksrevisionen, 
2011 (rapport RiR 2011:17,sid. 11).
2 ”Föräldraansvaret ( ) kan dock i vissa fall 
behöva kompletteras med insatsen personlig 
assistans”. Martin Amnell. Examensarbete, 
Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet, 
Handelshögskolan, 2016.

§ Är det alls önskvärt med en norme-
ring av vad som menas med normalt 
föräldraansvar?
§ Resonerar myndigheterna olika vad 

gäller föräldraansvaret, beroende på 
vilken insats det handlar om?
§ Hur påverkar olika slags familjekon-

stellationer och familjesituationer 
(delad vårdnad, ensamstående, när 
den ena föräldern är sjukskriven 
eller arbetar på annan ort/reser 
mycket i jobbet etc.) bedömningen 
av föräldraansvaret?  
§ Kan samordningsansvaret av det 

stöd som barnet är i behov av, sägas 
ingå i föräldraansvaret?

En del i undersökningen kommer 
innebära en granskning av utredningar 
(av LSS-handläggare i kommuner eller 
vid Försäkringskassan), som har lett 
till avslagsbeslut med motiveringen 
att det sökta stödet ingår i ”normalt 
föräldraansvar”. Även beslut som inne-
bär reduceringar med hänvisning till 
föräldraansvaret (delvis avslag, delvis 
bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller 
ersättningar är av intresse. Underlaget 
för denna undersökning kan komma 
till användning i fortsatt forskning, som 
Monica bedriver under förutsättning att 
berörda personer samtycker till det. 

För att få tillgång till utredningar 
söker Monica Larsson kontakt med 
föräldrar, som har fått denna typ 
av avslagsbeslut, nyligen eller tidi-
gare. Monica nås på mejladress: 
monica.l.skane@gmail.com Berätta 
kortfattat om vilken insats du sökte 
men fick avslag på, med hänvisning 
till ”normalt föräldraansvar”. Lämna 
dina kontaktuppgifter, så kontaktar 
Monica dig om hon väljer att granska 
ditt ärende. Med tanke på den korta 
utredningstiden så är vi tacksamma om 
du hör av dig till Monica så snart som 
möjligt. Observera att Monica inte har 
möjlighet att ge individuellt stöd. 
TEXT OCH FOTO: EVA BORGSTRÖM,

INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS! Granskning av ”normalt föräldraansvar”
Riksförbundet FUB har anlitat Monica Larsson, som är jurist, universitetslektor (Göteborgs universitet) 
och forskare, för en granskning av myndigheters och domstolars tillämpning av begreppet ”normalt 
föräldraansvar”. Utredningen ska resultera i en rapport som ska vara klar senast den 31 januari 2018. 

Monica Larsson vill gärna komma i kontakt med föräldrar som fått avslag på ansökan om LSS-insatser, 
assistansersättning eller vårdbidrag med motiveringen att det sökta stödet ingår i det normala föräldraansvaret. 
Även beslut som innebär reduceringar (delvis avslag, delvis bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller ersättningar 

är av intresse. Inom ramen för granskningen finns inte möjlighet att ge individuellt stöd.Monica Larsson, jurist 
och forskare.

mailto:monica.l.skane@gmail.com


Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på 
kontor eller i trädgård, praktik och arbets träning 
i äldre omsorgen. 

Nytidas dagliga verk sam heter har många inriktningar där 
du kan prova olika arbeten för att hitta det du vill göra. 
Vårt mål är att du ska känna dig glad och stolt över det 
du gör.
   Nu är även Resursteamet en del av Nytida. Vi är därför 
glada att kunna erbjuda ännu fler inriktningar på dagliga 
verksamheter i Stockholmsområdet.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned-
sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd 
till individ och familj samt skola på cirka 375 enheter runt om i landet. Våra 7 000 
medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företags-
gruppen Ambea.

Välkommen till Nytidas 
dagliga verksamheter

nytida.se

RE

SURSTEAMET

EN DEL AV NYTID
A

 Funktionsrätt Sveriges LSS-arbets-
grupp samlades för första gången 
i december 2015. Några månader 

tidigare hade det gått en chockvåg 
genom stora delar av funktionsrätts-
rörelsen när direktiven för LSS-utred-
ningen kom ut och det stod klart att 
de ursprungliga intentionerna i LSS 
lagstiftningen var starkt hotade. Utred-
ningen ska ge förslag på hur staten kan 
minska sina kostnader för assistanser-
sättningen samtidigt som eventuella 
förbättringar i de nio övriga LSS-insat-
serna ”ska finansieras med besparingar 
inom assistansersättningen.”

Mot denna dystra bakgrund formu-
lerade Funktionsrätt Sverige (som då 
hette Handikappförbunden) två tydliga 
målsättningar med sitt LSS-arbete:
• Att intentionerna i LSS ska återupp-

rättas.
• Att de lagstadgade rättigheter som 

LSS innehåller inte försämras, vilket 
skulle strida med de åtaganden som 
Sverige förbundit sig till genom att 

ha ratificerat Funktionsrättskonven-
tionen.

Stark funktionsrättsröst
Fram till augusti 2017 bestod arbets-
gruppens medlemmar av representan-
ter från åtta förbund inom Funktions-
rätt Sverige, inklusive Riksförbundet 
FUB. Men på initiativ av Lars Ohly (som 
valdes till ordförande för Funktionsrätt 
Sverige i maj 2017) bjöds under hösten 
ett flertal förbund utanför Funktions-
rätt Sverige in, som är mycket engage-
rade i LSS-frågor. Tanken är att en stark 
funktionsrättsröst under kommande 
året (valåret och utredningens sista år 
går hand-i-hand) ska kunna hålla LSS-
frågan levande och därmed göra det 
betydligt svårare att genomföra försäm-
ringar i LSS. 

Den utvidgade LSS-gruppen (sexton 
förbund) har två primära arbetsuppgif-
ter, utöver att bilda opinion. Den första 
är att bistå våra egna experter i utred-
ningen (Pelle Kölhed från Funktionsrätt 

Intensifierat arbete med den 
alternativa utredningen

FUNKTIONSRÄTT SVERIGES LSS-ARBETSGRUPP

Sverige och Håkan Thomsson från Lika 
Unika) med underlag som utredningen 
har bett dem att ta fram, samt att vässa 
argumentation, ta fram underlag och 
utveckla förslag som tillsammans bil-
dar en gedigen alternativ utredning som 
kan komma att spela en viktig politisk 
roll framöver. 

Fler ställningstagande
Under vintern/våren 2017 tog den 
ursprungliga arbetsgruppen fram två 
ställningstagande som berör LSS-utred-
ningens direktiv (publicerade på FUB:s 
och Funktionsrätt Sveriges webbsidor, 
bland annat). Dessa handlade om hu-
vudmannaskap inom LSS och den andra 
handlar om de centrala begreppen i LSS 
lagstiftningen – jämlikhet, delaktighet, 
självbestämmande, goda levnadsvillkor och 
att leva som andra. Under hösten arbetar 
gruppen med ställningstaganden kring 
personkretsindelning, anhörigassistans 
samt om de nio övriga LSS-insatser. 
TEXT: JUDITH TIMONEY, FUB/FUNKTIONSRÄTT 

SVERIGES LSS-SEKRETARIAT
ANNONS
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ANNONS

 Björn Rubensson (KD) som deltog 
på stämman gav Nina Alander 
på riksförbundet i uppdrag att 

utreda och skriva ihop ett underlag till 
en motion i frågan. Riksdagen ställde 
sig bakom motionen om att sekretess-
lagen ses över så att tydliga regler kring 
anmälningsplikt och rättsstöd finns vid 
alla misstankar om brott i LSS-verksam-
heter och motionen ligger därmed nu 
hos Regeringen.

Motion:
”Sekretesslagen mörkar lindri-
gare brott i LSS-bostäder
Att personer med utvecklingsstörning 
under alla tider har utgjort riskgrup-
per för att drabbas av olika typer av 
brott, framförallt sexuella övergrepp 
är både dokumenterat men till 
största delen odokumenterat genom 
historien. Historieböckerna tar upp 
tvångssteriliseringar och inlåsningar 
av kvinnor med lätt utvecklingsstör-
ning som fött barn eller riskerat att 
föda barn men ingenting om på vilket 
sätt de har blivit gravida. Med största 
sannolikhet har denna målgrupp i 
alla tider varit överrepresenterade 
för att ha blivit utsatt för brott och 
då framförallt sexuella övergrepp av 
personer de känt. Det kan även hända 
att det skedde oftare förr eftersom 
det inte endast är funktionsnedsätt-
ningen som ökar risken att drabbas av 
sexuella övergrepp utan även samhäl-
lets förväntningar och behandlingar 
av personer med funktionsnedsätt-
ningar. Våld och sexualbrott är idag 
för målgruppen i hög utsträckning 
”osynligt” av såväl forskare som prak-
tiker. Att brotten är osynliga definie-
ras som att personer med funktions-
nedsättning diskrimineras genom att 

Tydligare regler  
kring anmälningsplikt och rättsstöd  

vid misstankar om brott i LSS-verksamhet

få sämre tillgång till rättssystemet i 
samband med brott.

Bland kvinnor idag med funktionsned-
sättningar, framförallt när det gäller 
rörelsehinder och utvecklingsstörning, 
finns forskning på att förövarna vid 
sexualbrott i majoriteten av fallen är 
ens partner, omsorgspersonal och 
andra omsorgstagare. Även män med 
utvecklingsstörning är en jämförelsevis 
med normalbefolkningen utsatt grupp 
för sexualbrott. Brå har redan för tio år 
sedan väl belyst utsattheten för sexuellt 
våld mot kvinnor med intellektuella 
och fysiska funktionsnedsättningar. 
Kommunikativa funktionsnedsätt-
ningar försvårar i sig själva upptäckten 
av våld. Därutöver kan intellektuella 
samt psykiska funktionsnedsättningar 
också påverka utsattheten för sexuellt 
våld som en följd av en förhöjd sårbar-
het. Arenorna där våldet sker anges 
framför allt vara hemmet, antingen i 
form av enskilda boenden, privata bo-
städer eller gruppbostäder.

För att personal inom en gruppbostad 
ska kunna framföra information till 
rättsväsendet om att en vuxen person 
i boendet har drabbats av brott krävs 
det samtycke av den boende. Detta 
är ytterligare en orsak till att brott 
för målgruppen förblir osynlig. Gode 
män har ingen skyldighet inom ramen 
för sitt uppdrag att anmäla brott och 
måste också inhämta samtycke från 
huvudmannen innan så sker. Detta är 
ett problem när det berör ett offer som 
till följd av sin intellektuella och kom-
munikativa funktionsnedsättning har 
svårt att på egen hand tillvara sina rät-
tigheter. Även om det görs en kontroll i 
straffregistret vid personalrekrytering 

så är inte detta en tillfredställande 
metod för att förebygga våld gentemot 
personer med funktionsnedsättning.

Personer med utvecklingsstörning har 
en särskild sårbarhet i många situatio-
ner vilket gör dem till lätta offer för 
människor som vill utnyttja denna och 
beroendeförhållandet som finns mellan 
målgruppen och personer runtomkring. 
Funktionsnedsättningen gör det vidare 
svårare för målgruppen att bearbeta 
upplevelserna. Det är lätt att utnyttja 
någon som inte förstår innebörden av 
vad som händer och som dessutom är 
beroende av sin omgivning. Att perso-
nen därutöver har svårt att försvara sig, 
fly eller värna om sin sexuella integritet 
ökar risken ytterligare.

Trots att forskning, trots troligtvis 
högt mörkertal, visar statistik på att 
många personer med utvecklingsstör-
ning drabbas av brott anmäls knappt 
några övergrepp till IVO eller polisen. 
Riksförbundet FUB får ofta samtal om 
brott i LSS-verksamheter eller får känne-
dom om att en person länge har utsatts 
för brott men att ingen anmälan gjorts 
av varken personal eller anhöriga. IVO 
registrerade enligt sin statistik för 2016 
endast ett övergrepp inom hela riket 
inom LSS-verksamhet. Övergreppet ska 
ha skett av en medboende. Enligt IVO:s 
statistik har inga övergrepp skett från 
personals sida gentemot person i LSS-
verksamhet år 2016. Detta innebär att 
det sker en hel del brott som varken 
anmäls eller tillsynas. Lewin visade i 
sin forskning 2002 att majoriteten av 
förövarna var personal som utgjorde en 
tredjedel av de misstänkta förövarna 
därefter är det närstående och andra 
personer med funktionsnedsättning. 

Under Förbundsstämman lyfte FUBs ordförande Thomas Jansson fram att sekretesslagen mörkar 
brott med stöd av sekretesslagen, eftersom lagen anger att personal i en LSS-verksamhet inte ska 

anmäla brott som har en straffsats lägre än 12 månaders fängelse.

MOTION
STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



Olinsgymnasiet hälsar dig  
välkommen på Öppet Hus till några av 

Sveriges mest påkostade och bredaste 
gymnasiesärskoleutbildningar inom 

musik, teater, dans och fordon.

Olinsgymnasiets program inom gymnasiesärskolan vänder sig till dig som har intresse för musik, dans, teater eller fordon. 
Olinsgymnasiet ligger mitt i centrala Skara - 100 meter från busstationen. Vi har eget boende på skolan och egen restaurang.

ÖPPET
HUS

ÖPPET HUS 18 NOV KL 10-14

PÅ GYMNASIESÄRSKOLAN

Olinspark, Skara • Tel 0511 – 168 00 • www.olinsgymnasiet.se

Fordons-
programmet 

– ny utbildning 
från hösten 

2018!
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Slutsatsen blir att brott som inte ska 
polisanmälas inom LSS-verksamheter 
i enlighet med 23 § samt 26 kap.  
1 § 4punkten i sekretesslagen, dvs. 
brott i LSS-verksamhet som ger under 
12 månaders fängelse endast i mycket 
begränsat undantagsfall anmäls till 
IVO som missförhållanden. Fysiska, psy-
kiska och sexuella övergrepp ska enligt 
IVO anmälas som missförhållanden 
men som tidigare nämndes anmäldes 
endast ett övergrepp under 2016. Detta 
trots att forskning visar på hur vanligt 
det är med övergrepp för målgruppen. 

Bortdefiniering av brott: Olika verk-
samheter hanterar i vissa fall misstänkt 
brottsliga handlingar på 
ett sätt som osynliggör 
utsattheten. Inom ramen 
för vård och omsorg om 
personer med funktions-
nedsättning uppmärksam-
mas vissa handlingar som 
brottsliga men hanteras 
ändå inte därefter. Det 
finns en tendens att 
beteckna brottsliga hand-
lingar som ”missförhål-
landen”, det vill säga att de behandlas 
som vårdfrågor snarare än rättsliga 
frågor. Inom socialtjänsten ses många 
brottsliga handlingar mot personer 
med utvecklingsstörning som något 
som tillhör vardagen och inte som 
något brottsligt. Det finns en omsorgs-
ideologi som innebär att personer med 
utvecklingsstörning som kollektiv har 
rättigheter gentemot samhället men 
de ses inte som enskilda personer med 
rättigheter gentemot varandra. Grupp-
bostaden har också sina egna regler för 
hur människor får behandla varandra 
och kan i viss mån betraktas som en 
”rättsfri zon”. Ibland uteblir också rap-
portering om en misstänkt brottslig 
handling på grund av att en underord-
nad inte vågar anmäla en överordnad 
eller på grund av kollegialitet. Det finns 
många förklaringar till varför personer 
med utvecklingsstörning är särskilt 
sårbara för att utsättas för brott.

Personer med utvecklingsstörning i 
LSS-verksamheter befinner sig i ett klart 
rättsosäkert läge jämfört med befolk-
ningen i övrigt. Attityderna kring att 
man inte behöver anmäla brott har lett 
till en slapphet och respektlöshet för 
personer boende i LSS-bostäder som om 
och om igen drabbas av brott eftersom 
det anses vara ok i en LSS-bostad. Slapp- 
och respektlösheten finns inte bara hos 
personal och enhetschef utan även hos 
anhöriga ibland. Anhöriga anmäler 
dessutom i regel inte brott eftersom de 
är rädda för att personen skall bli ännu 
sämre behandlad i boendet både av 
personal och av gärningspersonen. Det 
är därutöver helt orimligt och oaccep-

tabelt att personal och anhöriga skulle 
inneha kompetens kring brottsbalkens 
regleringar kring vilka brott som ger 
under 12 månaders fängelse. I så fall 
skulle inga brott heller behöva gå upp 
till domstol som måste utreda i frågan 
för att komma fram till en straffsats. 
Därmed utsätts personer med utveck-
lingsstörning också inte sällan för 
grövre brott utan att detta anmäls. Den 
enskilde i en LSS-verksamhet måste få 
hjälp med att anmäla alla brott den 
blir utsatt för då denne inte förmår att 
göra detta själv eller ens förstår att den 
har blivit utsatt för brott. 23 § sekretes-
slagen står vidare i strid med artikel 12 
och 16 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning som reglerar likhet inför lagen och 
rätten att inte utsättas för utnyttjande, 
våld och övergrepp. Begäran är därför 
att 23 § sekretesslagen ses över och att 
tydliga regler kring anmälningsplikt 

och rättsstöd vid alla misstankar om 
brott i LSS-verksamheter görs med 
tydliga uppföljningar så att reglering-
arna tas på allvar och konkret följs av 
verksamhetschefer och personal. Väg-
ledningar är inte tillräckligt så sådana 
oftast inte ens läses.

Kompetensen i LSS-verksamheter 
är på många håll bristande gällande 
grundläggande omvårdnad och tillsyn 
vilket är väl känt av regeringen och som 
bl.a. IVO påpekar i sin tillsynsrapport 
från 2016. Resursbristerna är på många 
håll låga och omsättningen av personal 
hög i LSS-verksamheter. Att personal 
med kompetensbrist ändå skulle ha 

kompetens att veta vad som 
är missförhållanden/brott 
och anmäla detta existerar 
oftast inte.

Tydligare regleringar, krav 
och uppföljningar kommer 
att resultera i att personer 
med utvecklingsstörning kan 
leva på lika villkor som alla 
andra och slippa vara över-
representerade för övergrepp 

vilket har varit faktum i alla tider. Tyd-
ligare regleringar och ändringar i se-
kretesslagen kommer att öka respekten 
för individer med utvecklingsstörning 
hos omvårdnadspersonal och anhöriga 
i brottrelaterade frågor och underlätta 
för personal och anhöriga i samband 
med dessa. Ändringar i lagstiftning är 
nödvändigt för att vara överensstäm-
mande med FN konventionen.”

Källor:
Karl Grunewald: Från Idiot till Medborgare 
(2008).
BRÅ-rapport: Våld mot personer med 
funktionshinder (2007:26).
IVO-statistikrapport: Klagomål enligt Sol/LSS 
(2016).
IVO-lägesrapport: Insatser och stöd till 
personer med funktionsnedsättning (2016).
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

”Tydligare regleringar, krav och uppföljningar 

kommer att resultera i att personer med 

utvecklingsstörning kan leva på lika 

villkor som alla andra och slippa vara 

överrepresenterade för övergrepp vilket har 

varit faktum i alla tider.”
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MYRIGHT-möte hos FUB i Örebro
Disability and Empowerment diskuterades under My Rights möte i oktober, hos FUB i Örebro.

My Right hade sin årliga personalkonferens 
förlagd till Örebro i oktober 2017. Det kom 
anställda från Rwanda, Tanzania, Sri Lanka, 
Nepal, Bosnien, Bolivia och Nicaragua för-
utom de som arbetar på Stockholmskontoret. 

Projekt i Nepal

FUB Örebro, som har ett projekt i Nepal, bjöd 
in dem till ett studiebesök i Föreningarnas hus. 

Inclusion Europe planerar för 
Världskongressen 2018 i Storbritannien

Inclusion Europe hade nyligen sitt sista sty-
relsemöte 2017. Denna gången i Ljubljana, 
huvudstad i Slovenien, den 5–7 oktober. På 
dagordningen stod framförallt frågor inför 
Världskongressen i Birmingham 2018. Under 
2018 firar Inclusion Europe sitt 30-årsjubi-

leum. Även strategin för nästa fyra års arbete inom Inclusion Europe 
fanns på dagordningen. 

– Att få möjlighet att delta i ett internationellt arbete, som Inclusion 
Europe är oerhört värdefullt. Vi kan bidra med kunskap om män-
niskorrättsfrågor i stort, men specifikt vad gäller personer med funk-
tionsnedsättning och utvecklingsstörning. Samtidigt har vi mycket 
att lära av andra länder. Det är inte på alla punkter vi i Sverige är 
ledande inom det här området. Det kan vara väl så viktigt att påmin-
nas om, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, som deltog i 
mötet i Ljubljana. 

Från vänster: Gerhard Kowalski, Unapei, Frankrike; Thomas Jansson, FUB, 
Sverige; Denise Roza, Перспектива Perspektiva, Ryssland; Harry Roche, Mencap 
UK, StorBritanien; Senada Halilčević, Udruga za samozastupanje, Kroatien; 
Hannes Traxler, Lebenshilfe, Österrike; Milan Šveřepa, Generalsekreterare 
Inclusion Europe, Belgien; Jyrki Pinomaa, Kehitysvammaisten Tukiliitto, 
Finland; Mateja de Reya,  ZVEZA SOŽITJE – The Slovenian Association for 
Persons with Intellectual Disabilities, Slovenien; Helene Holand, NFU, Norge.

Där har föreningen ett mikrokontor. Det bety-
der att vi har ett eget förråd, men annars delar 
vi kontorsarbetsplatser och sammanträdes-
rum med ca 40 andra föreningar. I hyran ingår 
även tillgång till ett pentry och möjligheter att 
beställa från Husets café. 

Många blev entusiastiska över idén med 
Föreningarnas hus. De var också helnöjda med 
att konferensen var förlagd till Örebro och inte 
som vanligt till Stockholm.

Deltog gjorde även Kerstin Johansson från 
Svenska kyrkan i Axbergs församling. Kyrkan 
stödjer FUB:s Nepalprojekt.

Vi hann även med lite svampplockning 
under en snabb promenad på Vinön. Det var 
premiär för svampplockning för våra gäster 
från Nepal.

Sista konferensdagen deltog jag, Carin Frem-
ling och Kia Mundebo i My Rights symposium 
” Disability and Empowerment”.

TEXT OCH FOTO: MARGARETA WIKLUND, FUB 

ÖREBRO
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 Genom projektet har vi lärt 
känna elever från Mtoni Dea-
conic Lutheran Centre i Dar 

Es Salaam. Vid ett studiebesök i Dar Es 
Salaam besökte vi elever för att förstå 
ännu mer om situationen för personer 
med utvecklingsstörning i Tanzania 
och vad man kan göra konkret för att 
det ska bli bättre. En del av barnen får 
besök av pedagoger i hemmet. De tränar 
då på att ta hand om sig själva, äta och 
klä sig, så att de sedan kan börja sko-
lan. Vi delade även ut Come Togethers 
musikalbum till eleverna och hängde 
med varandra.

Filmvisning i Tanzania
Svenska ambassaden i Tanzania hjälpte 
oss att ordna filmvisningen på British 
Council i Dar Es Salaam.

I filmen ”The Ambassadors” får vi 
följa de fyra ambassadörerna Victoria, 
Joanna, Axel och Viktor på deras resa 
till Tanzania, som de gjorde för två år 
sedan. På resan mötte de andra ungdo-

Konkret förändring  
genom kreativ kraft

I september i år reste projektet Come Together Concrete ner till Tanzania och Rwanda för att 
träffa lokal partners och vänner, besöka projekt som vi stöttar tillsammans med de svenska 

ambassaderna i respektive land och visa filmen “The Ambassadors”.

mar med funktionsnedsättning under 
Action Week, ett forum skapat för att 
påverka  allas rätt till utbildning. Soran 
Ismail följde med som side-kick. Det 
är en film om att förändra världen till-
sammans och som vill visa att personer 
med utvecklingsstörning som sällan 
ses som resurser eller lärare till andra 
kan vara det. Ambassadörerna bevisar 
detta och slår hål på många av andra 
fördomar som finns kring denna grupp. 
Under deras vistelse i Tanzania berörde 
de politiker, journalister och andra 
människor de träffade.  

Joanna Johansson och Viktor Bark-
ström var med på denna resa. De blev 
intervjuade av en av Tanzanias största 
dagstidningar “Daily News” i samband 
med filmvisningen i Dar es Salaam. Till 
tidningen sa Viktor: “Filmen visar hur 
viktigt det är för alla att gå i skola oav-
sett funktionsnedsättning eller inte”. 
Joanna fortsatte med att säga: “För att 
alla ska få samma möjligheter att delta 
i samhället behöver man få gå i skolan.”

De båda uttryckte att de tycker det är 
bra att filmen visas här och att den får 
den uppmärksamhet den förtjänar. 

Filmvisning i Rwanda
Svenska ambassaden i Rwanda hjälpte 
oss att ordna filmvisningen på Ralph’s 
studio i Kigali, Rwanda. Innan och ef-
ter filmvisningen fanns möjlighet att 
mingla, flera av de som kom för att 
titta arbetade med frågor inom inter-
nationell utveckling och inom natio-
nella funktionshinderrörelser.Filmen 
mottogs varmt, många blev rörda och 
tyckte det var roligt att se sig själv på 
stor filmduk.

Det var fint att möta vännerna 
Emmanuel, Rosine, Shemusa med flera 
från Tubakunde som vi samarbetar 
med i Rwanda. Father Eugene, ordfö-
rande för Tubakunde sa att ”vi brukade 
säga att vi ger röst åt de som inte har 
någon röst, men nu har de fått en röst”. 
Svenska ambassadören Jenny Ohls-
son pratade om hur Come Together-

Father Eugene Murenzi, Rosine Umutoniwase, Georges Singizwa Muhire, Jesper Tottie, Joanna 
Johansson, Shemusa Iradukunda, Jenny Ohlsson, Viktor Barkström, Emmanuel Shyaka, Isabelle 
Walenius och Sara Haglund framför vita duken på utomhusfilmvisning av ”The Ambassadors” i 
Kigali, Rwanda.

Joanna och Viktor på filmvisning på British 
Council i Dar es Salaam tillsammans med Ulf 
Källstig, chef för utvecklingssamarbetet med 
Tanzania och biträdande ambassadör för 
Sverige i Tanzania.
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Arkam Shabani och Latifa Khasan, med varsin Come Together-skiva som Come Together-ambassadör Viktor delade ut. Arkam och Latifa är två av 
de 82 eleverna. Eleverna bor på skolan i veckorna och åker hem under helgerna.

projekten bidrar till flera av målen i 
Agenda 2030. Till avslutning höll också 
Shemusa Iradukunda, en ungdom med 
funktionsnedsättning från Rwanda, ett 
vackert tal under den rwandiska kvälls-
himlen.

Reklambyrån i Rwanda
I Kigali besökte vi en nystartad slags 
reklambyrå med personer med utveck-
lingsstörning som kreatörer, byrån är 
en del av Come Together Concrete. Mer 
om det i nästa nummer av Unik.

Come Together Concrete drivs av 
FUB och finansieras av Svenska Postkod-
Lotteriet.
TEXT: ISABELLE WALENIUS, VICTORIA SJÖSTRÖM 

OCH JESPER TOTTIE

FOTO: EDDY NZEYIMANA, VICTORIA SJÖSTRÖM

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

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

ANNONS
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Den 24 augusti 2017 hölls för första 
gången ett lopp för personer med funktions-
variation, OCAB – loppet i Alliansloppets regi 
i Trollhättan.

Alliansloppet som hölls för 10 året i rad är 
världens största rullskidslopp med cirka 10 000 
starter i en mängd olika grenar, rullskidor, 
löpning, klassjoggen för alla skolbarnen, brott-

Motionslopp för allas lika värde i Trollhättan
ning och mountainbike och alltså i år för första 
gången ett funkislopp.
 
Målsättningen var att ” ALLA SKA MED ”  oav-
sett funktionsvariation: springa, jogga, gå, 
gå med rullator med stavar eller åka rullstol   
-  ALLA.
 
Alliansloppet ordnade tillsammans med 
företaget OCAB och FUB ett fantastiskt lopp. 
Deltagarna kunde välja på två sträckor, 1,8 eller 
2,4 km. Inbjudan gick ut till alla föreningarna 
i länet. 

Loppet var en del i ett Friskvårdsprojekt där 
ett assistansbolag delade ut stegräknare till 
alla som anmälde sig för att uppmuntra till 
träning inför loppet, både för omsorgstagarna 
och deras persona, ledsagare och assistenter.
 
Vilken succé!

Trots regn ställde 63 personer och deras per-
sonal upp i loppet. Glädjen och entusiasmen 
var stor. Massor av publik, massmedial bevak-
ning, musik, guldmedaljer, ”goodiebags” och 
därefter prisutdelning, med fina priser skänkta 
av olika företag.

Många lokala företag visade ett stort en-
gagemang för loppet, då de tycker att det är 
viktigt att stödja och lyfta tanken på ”Allas lika 
värde”.

 
När alla kommit i mål var det samling vid FUBs 
tält i målområdet, där det bjöds på hamburgare. 
Ett hellyckat lopp som säkert kommer tillbaks 
nästa år i en ännu större skala.
TEXT OCH FOTO: ELISABET FRIBERG FUB 

TROLLHÄTTAN

Den 23 september var det danskväll på Camp 
Igge Arnea i Iggesund. Dansen anordnades av 
FUB Hudiksvall - Nordanstig. Från Länsfören-
ingarna var det representanter från Hudiksvall 
- Nordanstig, Gävle, Söderhamn - Bollnäs, 
Västra Gästrikland, Ljusdal och Voxnadalen. 
Totalt kom det 270 gäster, som dansade, åt 
kallskuret med potatisgratäng och fikade. 
Populära Rydbecks Orkester stod för musiken 
under danskvällen. 
–Alla som kom till dansen tyckte det var en 
väldigt lyckad kväll, konstaterar Elisabeth Nils-
son, sekreterare FUB Hudiksvall-Nordanstig. 
 
FOTO: ELISABETH NILSSON, FUB HUDIKSVALL – 

NORDANSTIG. 

FUBs danskväll i Iggesund lockade många

Emelie Carlsson. Erna Eriksson och Eva Flodberg. 



Vi har många personliga assistenter som 
är ”världsbäst”. En av dem är Annica,  
en favorit hos sin kund. Men vad händer 
om Annica blir sjuk?

Vi har unika förutsättningar att lösa  
snabba bemanningar. Vi är självklart  
också bra på att hitta nya favoriter.  
Allt för att du ska få vardagsflyt.

För en trygg assistans – hör av dig idag! 

020-30 31 00 
www.humana.se   

Vi har fler Annica  
än någon annan.
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Motionslopp för allas lika värde i Trollhättan

ANNONS

Stickan Länsförbundet Jönköping
Länsförbundet i Jönköpings län har under några år anordnat en 
bowlingturnering för lokalföreningarnas klippan/Inre ringen-
medlemmar. 

Turneringen heter flerstadsturneringen och 
gick av stapeln i Jönköping. Åtta  stycken lag 
från sju föreningar deltog 2017. Det var en 
hård kamp med gruppspel och slutspel innan 
Nässjögänget stod som segrare. 
Nässjö vann även 2016 års turnering. Två 
blev Aneby och resten av lagen blev alla treor. 
Dessutom fick alla spelare medalj. 

Efter turnering samlades alla till en trevlig 
lunch, berättade Gert Iwarsson, ordförande 
FUB Nässjö.
FOTO: GERT IWARSSON, FUB NÄSSJÖ.

Trots ösregn var alla superladdade inför FUBs 
första funkislopp i Trollhättan.

Segrande Nässjölaget.
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Mässan Mötesplats Funktionshinder 
hölls i år den 10-11 oktober i Eriksbergshallen 
ute på Hisingen i Göteborg. FUB Göteborg 
ställde ut tillsammans med FUB Västra 
Götaland och Dramakällan i en gemensam 
monter. Mässan arrangeras av Göteborgsre-
gionens kommunalförbund GR och vänder sig 
till anställda inom funktionshinderområdet i 
GRs 13 medlemskommuner. Förra gången vi 
var med på mässan var 2014. 

”Den röda tråden” var vårt tema för mäss-
sans utseende och vi hade fyllt montern med 
aktuellt material. Elaine Johansson, ordföran-
de i FUB Västra Götaland, stod i Speakers’ Cor-
ner och pratade under temat: ”Navelsträngen 
som aldrig brast”.

Mötesplats Funktionshinder – 
Eriksbergshallen i Göteborg 10–11 oktober

Mässan hade ett intressant seminarieprogram 
med parallella program på två scener och 
totalt 46 utställare. Det var många Daglig 
Verksamheter, boenden, föreningar och bru-
karstödsföreningar, samt IT-stöd, friskvård, lä-
gerverksamheter och andra som presenterade 
sina verksamheter.

Värvade nya medlemmar

Många FUB-medlemmar besökte vår mon-
ter och pratade med oss som fanns på plats 
från FUB Göteborg, under mässdagarna. Vi 
värvade också några nya medlemmar under 
mässdagarna. Många tyckte också att vår 
knapp/pinsmaskin var kul och passade på att 
göra en egen med sitt namn på!  

–När det var dags att plocka ner montern och 
summera dagarna var vi trötta, men nöjda. 
Vi har pratat och nätverkat med många om 
våra frågor och berättat om FUB. Vi har nu 
fyllt på med energi och idéer för fortsatt arbete 
framåt. Det var också kul att träffa FUB’are 
från andra föreningar och vi hoppas på fortsatt 
gott samarbete, säger Angela Karlsson, FUB 
Göteborg.        

TEXT: ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

FOTO: GERT HOLMÉR FUB VÄSTRA GÖTALAND OCH 

ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG

Angela Karlsson, FUB Göteborg och Lina Gustafsson från Idrottsplatsen D V i snygg Frölunda-
halsduk.

Gert Holmér och Gunnel Trygg FUB Västra 
Götaland i samspråk med mässbesökare.

Elaine Johansson, ordförande FUB Västra 
Götaland pratar med mässbesökare.

Samling runt FUBs  knapp/pinsmaskin. Linda Friberg som arbetar på Munkhuset och 
Formverkstans D V.
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FUB Gårdsfest 24 september 2017 i Göteborg
FUB Göteborg tillsammans med 6 andra 
föreningar; RBU, MIM Kulturcentrum, Svenska 
Downföreningen, Studieförbundet Vuxen-
skolan,  Göteborgs Downfamiljer och Passalen 
bjöd till en höstfest i strålande väder!

Intresset var större än vad vi någonsin hade 
vågat hoppats på så vi hade lite över 200 
besökare under dagen!  Festen hade lockat 
både stora som små och de kunde njuta av ett 
blandat program under dagen. 

Vi bjöds på teckensångkonsert ”En värld av 
vänner” med svängiga låtar från Kom igång 
med teckensång. Hela aulan var full av dan-
sande och sjungande människor – mäktigt!

Harpa, fiol och flöjt

Göteborgs Symfoniker bjöd på ett smakprov 
ur sin konsertform ”Relaxed Performance”, vi 
fick höra harpa, fiol och flöjt. Mycket trevligt 
och uppskattat!

Danskompaniet Spinn var här och hade en 
dansworkshop där alla som ville fick vara med 
och prova på att dansa – ren dansglädje!

Förutom det så grillade vi på gården och 
många testade hoppborgen. För de som gilla-
de pyssel fanns två pysselrum med vår knapp/
pinsmaskin, armband och pärlplattepyssel. 

Det fanns också en ungdomsdel/lounge med 
goda fräscha fruktdrinkar och smoothies och 
för de som ville gick det att gå poängprome-
nad. Såklart hade vi en fiskdamm också, det är 
det många som gillar!
Vi tackar alla besökare som kom och gjorde 
denna dag så rolig – hoppas att ni hade lika kul 
som vi hade!
TEXT ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG

FOTO: FOTOGRAF MAHDI RASOLI

Grillningen skötte MIM Kulturcentrum.

Stella och lillasyster Sunna gungar tillsammans.

Härligt att gunga!

Årets bowlingmästerskap avgjordes i 
Thomas hallen i Strängnäs den 7 oktober. Åtta 
blandade lag, med medlemmar förstärkta 
med personal ställde upp till kamp.

Före matchen laddade nästan 60 medlem-
mar upp med hamburgare och pommes frites. 
Stämningen var på topp när matchen började. 
Efter en hård och spännande match utsågs 
alla till vinnare. 
TEXT OCH FOTO: MAGNUS EDVINSSON, FUB 

STRÄNGNÄS

Bowlingtävling med FUB Strängnäs

Matchen igång. T. h. Hamburgarna fixas.
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 Årets Intradagar gav, liksom tidi-
gare år, deltagarna mycket inspi-
ration och kunskap om aktuell 

forskning och olika framåtsyftande pro-
jekt. De drygt 300 deltagarna fick också 
gott om tillfälle att mingla och byta 
erfarenheter under kaffe- och lunchpau-
serna på Clarion Hotell på Södermalm 
i Stockholm, där konferensen hölls i år. 

Många initierade föredrags-
hållare
Förutom de många initierade före-
dragshållarna gjorde eleverna från 

gymnasiesärskolan Kung Saga kanske 
största avtrycket under de två intensiva 
dagarna. Lika minnesvärt var Sören Is-
maels föredrag, som också fick avsluta 
den första intradagen. Han talade med 
stort eftertryck om allas lika värde. 
Under de två konferensdagarna löpte 
frågor om delaktighet och rätten till 
LSS-insatser som en röd tråd. 

Intradagarna inleddes som brukligt 
av Hans Hallerfors, Intra, som förkla-
rade konferensen öppnad, varefter Tho-
mas Jansson, ordförande Riksförbun-
det FUB och Conny Bergqvist, tidigare 

Klippan-rådgivare på Riksförbundet 
FUB och numera pensionär, tog vid. 
Conny Bergqvist pratade om vikten av 
att få rätt stöd och hjälp för att kunna 
åldras tryggt och värdigt, när man har 
en utvecklingsstörning. Något som 
även Thomas Jansson underströk i sitt 
inledningstal.  

Moderator för årets Intradagar var 
Elisabeth Langran, jurist och tidigare 
medarbetar på Riksförbundet FUB. 

Niklas Altermark, forskare, Lunds 
universitet hälsades välkommen av 
Elisabeth Langran för att prata under 

Delaktighet och stärkta LSS-insatser 
– en röd tråd på årets Intradagar

Intradagarna är fortsatt en viktig inspirationskälla för verksamma inom olika LSS-verksamheter, 
kommuner och landsting. Även i år samlades hundratals deltagare och förläsare inom olika 

utvecklingsområden för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter.  
Höjdpunkten var i år, liksom tidigare år Intrapriset, som i år gick till Christina Renlund, psykolog, 

författare med mångårig erfarenhet inom området.

Soren Ismael, föreläsare fotas av Victoria 
Sjöström, Kommunikatör FUB.

Lillemor Holgersson, 1:a vice ordförandeFörbundsstyrelsen, Anna Hildingsson, 
ordförande Inre Ringen Sverige. 
Bild till höger: Hans Hallerfors, Intra delar ut årets Intrapris till Christina Renlund.
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rubriken:” Hur utövas makt i grupp-
bostäder”. Han jämförde situationen 
för personer med utvecklingsstörning 
under institutionstiden med hur det 
kan vara idag när man bor i en grupp-
bostad. 

Gunnel Andersson och Hjördis 
Gustafsson, forskare från FoU Söder-
törn, pratade kring ett liknande tema: 
”Självbestämmande – ett dilemma i 
gruppbostäder?”. 

Samverkan ett viktigt led 
Sedan var det politikens tur att kliva 
fram. Tuva Lund, kommunalråd från 
Botkyrka, berättade om kommunens 
arbete med LSS-verksamhet. 2016 tillde-

lades Botkyrka kommun utmärkelsen 
”Årets LSS-kommun” av ”Heja Olika” 
(www.hejaolika.se). Idag fortsätter de i 
samma anda, där samverkan med olika 
intresseföreningar, som FUB, är ett vik-
tigt led i arbetet

–Vi försöker vara lyhörda för med-
borgarnas synpunkter, konstaterade 
Tuva Lund och påpekade att man 
ständigt måste vända på stenar och 
våga testa nytt. Medborgarnas behov, 
där anhörigas synpunkter är viktiga, 
måste alltid vara det som är styrande 
för besluten inom LSS-verksamheterna.

Efter lunchen tog Cecilia Olsson, fil dr 
i specialpedagogik över podiet. Som lä-
rare och forskare har hon lång erfaren-
het av pedagogisk och kognitivt stöd. 
Under rubriken: ”Att förstå sin egen 
diagnos eller utredning, fångade hon 
deltagarnas intresse, trots att det var 
timmen efter lunchen. Filmen: ”Räcker 
orken”, visade också hur vi med hjälp 
av enkla metoder kan underlätta förstå-
elsen för personer med lindrig utveck-
lingsstörning. I filmen förklarar Cecilia 
Olsson för eleven Erika vad det innebär 
att ha uppmärksamhetsstörning och 
vad som blir svårt i skolan. Tillsammans 
listar de olika strategier som kan vara 
ett stöd för henne. På Intas webbplats 

går det att läsa mer om metoden och se 
filmen: www.tidskriftenintra.se.

Från socialförvaltningen, Luleå 
kommun kom projektledare Peter 
Hedström Durhan, för att berätta om 
ett framgångsrikt projekt som kom-
munen driver: ”Att arbeta med AKK i 
LSS-verksamheter”. Under senare år 
har kommunen på ett framgångsrikt 
sätt fört in AKK, Alternativ komplet-
terande kommunikation i alla sina 
LSS-verksamheten. Något som ökat 
möjlighet till delaktigheten och själv-
bestämmande

Efterlyser mer kompetens-
utveckling 
Ida Kåhlin är förbundsordförande 
för Sveriges arbetsterapeuter och har 
skrivit en doktorsavhandling om hur 
det är att vara äldre och bo i en grupp-
bostad. Hon pekade på att alltf ler 
äldre bor i gruppbostad och lyfte fram 
vikten av att anpassa såväl den fysiska 
som sociala miljön, allt för att öka 
delaktigheten och självbestämmandet 
hos de boende. 

Hon efterlyste även mer kompetens-
utveckling för personal inom LSS-verk-
samhet för att kunna möta skiftande 
behov hos personer som åldras. 

Konferensens andra dag inleddes 
av Egon Rommedahl, teolog, leg. 
psykoterapeut och handledare. Under 
rubriken: ”Att möta människor” pra-
tade han om det goda samtalet. Han 
håller sedan många år utbildningar i 
etik och grupprocesser för vård- och 
omsorgspersonal. Mer om Egon Rom-
merdahl finns att läsa på: www.rom-
medahl.nu. 

Hans Goine, fil dr i hälsovetenskap 
och tidigare försäkringsanalytiker på 
försäkringskassan förklarade hur akti-
vitetsersättningen fungerar. Ett område 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Conny Bergqvist, pensionär, tidigare Klippan-rådgivare, inledningstalade på 
Intradagarna.
Bild till höger: Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik, föreläste om kognitivt stöd. 

http://www.tidskriftenintra.se/
http://www.rommedahl.nu/
http://www.rommedahl.nu/
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som många tyckte det var bra att få mer 
kunskap kring.  

Efter kaffet, och lite mer tid att ta del 
av de många utställarnas information, 
fortsatte Malin Broberg, psykolog och 
professor vid psykologiska institutio-
nen i Göteborg att tala om vilket stöd 
föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
ning behöver. Rubriken: ”Vanliga föräld-
rar under ovanliga omständigheter” gav 
upphov till många reflektioner. Malin 
Broberg har i sin forskning haft fokus 
på föräldra- och familjeperspektivet. I en 
stor forskningsstudie, i samarbete med 
FoU i Väst,: ”Riktat föräldrastöd” har hon 
och andra forskare undersökt hur bland 

annat sjukdom och funktionsnedsätt-
ning hos barn påverkar livssituationen 
hos barn och familjen.

Intelligensmätningarnas historia 
var rubriken för nästa föreläsning. 
Thom Axelsson, fil dr, har forskat kring 
barndom och skola ur ett historiskt 
perspektiv. Han gjorde en spännande 
genomgång av intelligensmätningens 
betydelse genom tiderna. Även idag 
görs tester, bland annat inför en elevs 
placering i särskolan. En övergripande 
fråga som ställdes var dock om intel-
ligensmätning leder till något positivt 
eller om metoderna istället leder till 

cementering, utanförskap och diskri-
minering av vissa grupper. 

Eftermiddagen pass började sedan 
kraftfullt med en musikföreställning 
av elever från gymnasiesärskolan Kung 
Saga. Deras budskap var tydligt: ”Krossa 
fördomarna. Vi har samma rättigheter till 
jobb, utbildning och delaktighet som alla 
andra.” Läs mer om Kung Saga på sidan 6.

Årets Intrapris gick i år till Christina 
Renlund, psykolog, författare med 
mångårig erfarenhet inom området. 

Och efter att Hans Hallerfors delat 
ut diplomet till psykolog Christina 
Renlund och läst upp Intras motivering 

till årets Intrapristagare, ville inte rik-
tigt applåderna ta slut: 

”Efter 30 år som psykolog, främst inom barn-
habiliteringen, började Christina Renlund 
sammanfatta sina kunskaper och erfaren-
heter. I en rad böcker och otaliga föredrag 
har hon visat oss hur vi kan hjälpa barn 
med funktionsnedsättning att berätta. Hon 
har byggt kunskap utifrån från det barn, 
syskon och anhöriga själva säger och hon har 
idogt pekat på barns behov av att förstå och 
bli lyssnade till. Christina har lärt tusentals 
professionella och föräldrar att bli bättre på 
att prata med barn.”

–Intrapriset är det finaste priset jag 
kunde få. Stiftelsen Intra har alltid 
visat ett stort samhällsengagemang. 
Därför känns det extra hedrande att 
få det här priset, konstaterade Chris-
tina Renlund. I sitt tacktal passade 
hon också på att lyfta fram Karl Gru-
newalds mångåriga och avgörande 
insatser för personer med utvecklings-
störning. 

– Jag tänker med stor beundran och 
tacksamhet på Karl Grunewald, eldsjäl 
och initiativtagare till Intra. Jag hade 
förmånen att möta Karl redan i mitten 
av 1970-talet, som nyutbildad psykolog 
på Solberga sjukhus.

I våras kom Christina Renlund ut 
med boken: ”Du får säga som det är”. 
En antologi med röster från anhöriga 
till personer med sällsynta diagnoser 
eller funktionsnedsättning. Här skriver 
föräldrar, syskon och andra närstående 
själva om sina upplevelser. Boken hand-
lar om att vara anhörig och vara nära.     

Christina Renlund tog också tillfället 
i akt att betona vikten av väl fungerande 
LSS-insatser. Hon uppmanade delta-
garna att fortsätta kämpa för att stärka 
LSS-lagstiftningen och försvara rät-
tigheter för barn, unga och vuxna med 
särskilda behov och deras anhöriga.

INTRADAGAR

Tuva Lund, kommunalråd från Botkyrka.
Bild till höger: Gunilla Malmros, särskild 
utredare för regeringens LSS-utredning.

Birgitta Olofsson, möjliggörare vid Nka, 
Nationell kompetenscentrum anhörig.



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

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

Hur är det då, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för 
alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till att 
viktiga organisationer kan arbeta för bra saker, som till exempel 
att alla med en utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack till alla som har en 
lott – ni möjliggör så mycket!

Rickard Sjöberg är programledare 
i Postkodmiljonären.

#postkodeffekten

Kan en lott skapa ett 
inkluderande samhälle 
för alla?

FUB_215x280_oktober.indd   1 2017-10-13   11:08

Resultatet av LSS-utredningen 
oroar 
Gunilla Malmros, som tagit över som 
särskild utredare för regeringens på-
gående LSS-utredning, efter Desirée 
Pethrus, redogjorde för utredningens 
status och var man kommer att lägga 
fokus framöver. Frågorna var många 
från publiken, men svaren desto vagare. 
Gunilla Malmros budskap var att hon 
hoppades att alla skulle bli nöjda när 
utredningen är klar och presenteras i 
slutet av nästa år. Något som bland an-
nat FUBs förbundsordförande Thomas 
Jansson inte var lika övertygad om:

– Det finns mycket som minst sagt 
oroar när det gäller LSS-utredningen. 
LSS-lagstiftningen måste stärkas. Som 
det ser ut nu så är det allt för stor fokus 
på kostnadsutvecklingen och  bespa-
ringar. Där måste utredningen tänka om. 

Intradagarna avslutades med en 
paneldebatt på temat: ”För och emot 
vinstdrivna verksamheter inom LSS”. 
I panelen satt: Hans Hallerfors Intra, 
Torbjörn Dalin, ombudsman och utre-

dare på Kommunal, Håkan Tenelius, 
näringslivspolitisk chef, Vårdföreta-
garna, Zeinab Daugaard, PARO, Privata 
assistansanordnares riksorganisation.

Under de två konferensdagarna tog 
även ett tiotal utställare tillfället i akt 
att presentera sina verksamheter och 
projekt.  På plats fanns bland annat 
Nationell kompetenscentrum anhö-
riga, Nka, Misa, Arvsfondsprojektet: 
Anpassad IT- Vägen till Digital erfaren-
het, och projektet: Med rätt att handla, 
som drivs av Sveriges konsumenter.  

Intradagarna arrangeras av Riksförbun-
det FUB i samarbete med Tidskriften 
Intra
Läs mer: www.tidskriften.intra, www.fub.se
Nästa års Intradagar går av stapeln den 
24-25 september 2018. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

ANNONS

INTRADAGAR

Thomas Jansson, FUBs Förbundsordförande 
gratulerade Christina Renlund till Intrapriset 
2017.

http://www.tidskriften.intra
http://www.fub.se
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 När barn med funktionsnedsätt-
ning och deras familjer skyddar 
varandra från att bli ledsna, 

oroliga och arga pratar de inte om det 
som är svårt eller jobbigt. Barn läser av 
föräldrars osäkerhet, men förstår inte 
varför föräldern beter sig konstigt. I 
brist på samtal försöker barnet gissa sig 
till vad föräldern tänker på – och skapar 
sig sina egna förklaringar. Förklaringar 
som kan vara värre än verkligheten.

Därför är det viktigt att prata med 
varandra. Opratat.se är ett verktyg för 
att börja prata om tankar och känslor 
som ofta förblir opratade i familjer 
med barn med funktionsnedsättning. 
Med filmer, berättelser, bilderböcker 
och spel kan barn och vuxna upptäcka 
hur den andre tänker och känner i 

olika situationer. Det kan vara en 
början till samtal. Opratat.se vänder 
sig till barn mellan 4 och 12 år, till 
barnens familjer och andra vuxna 
som familjen möter. Förhoppningen 
är att alla ska hitta något att känna 
igen sig i.

Vill veta hur det är
Barn förstår och kan betydligt mer än 
vad vi vuxna inser och barn är experter 
på att vara barn idag. Men barn behöver 
samtidigt hjälp och vägledning av sina 
föräldrar. 

Så här säger Hampus, 10 år: ”Man 
ska få ut det man har inom sig. Annars 
gör det ont i magen.” Och Tuva, 8 år: 
”Ibland tror jag att mina föräldrar 
bråkar för att jag är jobbig. Men det 

behöver ju inte vara så. Ibland är det ju 
bara något som man inbillar sig.”

Barnen som varit med och tagit fram 
opratat.se återkommer till att de vill 
veta hur det är – och att de vill prata.

Det här finns på opratat.se
• Tecknade filmer om vad man inte 

pratar om och varför man inte pra-
tar om det. 

• Berättelser som ger tankar om och 
exempel på hur man kan göra för att 
prata mer med varandra om svåra sa-
ker. Berättelserna kommer från barn 
med funktionsnedsättning, syskon, 
föräldrar och mor- och farföräldrar.

• Bilderböcker som kan vara samtals-
startare om känslor i de situationer 
boken beskriver.

opratat.se  
– ett verktyg för samtal om det som är svårt 

Totalt har 160 personer varit med och berättat vad de inte pratar om hemma. De olika temana på webbplatsen opratat.se speglar att det ofta är 
samma saker barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om. Här från en träff på Kulturhuset i Stockholm.

Opratat.se är en ny webbsida med verktyg för att underlätta för barn med funktionsnedsättning, 
deras närstående och professionella som de möter att prata om det som  

vanligtvis kan vara svårt att prata om.
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• Spel om känslor som är tänkta att 
vara roliga men som också kan 
användas för att prata om känslor. 
Vilka känslor hittar jag i bilderna på 
spelbrickorna? Hur känns de olika 
känslorna? Spelen vänder sig till de 
yngsta barnen. 

Innehållet i filmerna och i berättelserna 
bygger på vad 160 barn med funktions-
nedsättning, syskon, föräldrar och mor- 
och farföräldrar berättat i intervjuer 
och olika möten. Det i sin tur har delats 
in i åtta teman:

Jag har nå’t handlar om funktions-
nedsättningen. Barn med funktions-
nedsättning vill veta vad de har. 
Syskonen vill också veta. De vill förstå 
och känna till möjligheter och begräns-
ningar. Barnen säger ”Det är ju jag som 
har nåt”. Föräldrar vill skydda sina 
barn, men också sig själva, från starka 
känslor som ledsenhet, oro, ilska, skam 
och skuld. 

Mor- och farföräldrar vill att föräld-
rarna ska våga prata med sitt barn om 
barnets funktionsnedsättning. Men de 
har svårt att ta upp frågan av rädsla 
för att riskera relationen till de egna 
barnen och till barnbarnen.

Säger inte hur jag mår. Barn och 
vuxna låter bli att säga hur de mår eller 
förminskar hur de mår. De vill skydda 
sig själv och andra och är rädda för att 
framkalla känslor som skam, skuld, 
oro, sorg och ilska.

Behöver alltid hjälp handlar om bero-
ende. Barnen tycker att de tar plats och 
de känner sig krävande. För att undvika 
den känslan avstår de från aktiviteter. 

Är det mitt fel? handlar om att vara 
till besvär. Barnen är oroliga för att vara 
den som orsakar förälderns trötthet 
eller att andra svårigheter som upp-
står i familjen. De tycker att de tar för 
mycket plats från sina syskon. Barnen 
tänker ”det är mitt fel”. 

Det är enbart barn med funktions-
nedsättning som tar upp frågan om att 
vara till besvär. Varken syskon, föräld-
rar eller mor- och farföräldrar berättar 
om detta.

Skäms dom? handlar om omgivning-
ens attityder. Barn och syskon har svårt 
att veta hur de ska hantera när andra 
glor eller fäller kommentarer på ett 
okänsligt sätt.

Föräldrar oroar sig för vad en oför-
stående omgivning får för konsekven-
ser för deras barn. Därför undviker de 
vissa situationer, eller berättar inte om 

barnets funktionsnedsättning i en del 
sammanhang. 

Tar ansvar för andra handlar att ta 
ansvar för andras känslor. Barn och 
syskon är lyhörda och känner av för-
äldrarnas känslolägen. Barnen ser sig 
själv som orsak till att andra är ledsna, 
oroliga eller arga. De avstår från att 
göra olika saker för att andra ska slippa 
oroa sig. Barnen tar ansvar för andras 
känslor. Syskon tar hand om och skyd-
dar sitt syskon på olika sätt. 

Framtiden. Syskonen oroar sig ofta 
för hur det ska bli när föräldrarna blir 
äldre eller dör. Vem ska då ta hand om 
mitt syskon?

Föräldrarna vill skydda sitt barn 
från oro och inte förstöra drömmar. De 
kan ha svårt att prata om exempelvis 
ärftlighet och vad det kan innebära för 
framtiden. Kan ens barn själv få barn 
och bilda familj?

Kommer han att dö? Barn vill veta hur 
det är. Men vuxna har svårt att veta hur 
mycket barnet förstår. Barn och syskon 
vet ofta mycket, men kanske inte för-
står hela vidden. Tankarna på döden 
väcker starka känslor.

Hur kan Opratat.se användas?
Opratat. se kan användas av föräldrar 
och andra närstående tillsammans med 
barnet, samt för professionella. Några 
råd när man tittar på filmerna är att 
berätta något om filmen och säga att 
den är kort. Vill barnet inte se mer är 
det bara att stänga av. Det är barnet 
som styr. 

Ta dig tid att vänta in barnets reak-
tioner. Vänta med att berätta vad du 
som vuxen tänker. Du kan göra likadant 
med berättelserna.

Ett sätt att börja prata är att fråga 

om personerna som är med i filmen 
eller berättelsen. Vad är det som hän-
der? Hur tror du att de olika personerna 
känner sig? Varför känner de så? Hur 
tror du att de tänker? Hur skulle du ha 
gjort i en liknande situation? 

Samtalet om personerna i filmerna 
och berättelserna kan göra det lättare 
att prata om sin egen situation. När man 
förstår att andra kan tänka och känna 
som jag blir det lättare att närma sig sina 
egna känslor. Var nyfiken tillsammans, 
dela erfarenheter och prata om hur ni 
upplever olika situationer i vardagen.

Använd så konkreta ord som möjligt, 
lyssna och klargör om du förstått rätt. 
Svara på barnets frågor och bekräfta 
barnets känslor. 

En känsla är aldrig rätt eller fel, obe-
fogad eller befogad. En känsla bara är. 

Jimmy, 11 år, säger: ”Man tror, eller 
många tror att små barn inte förstår 
och att de inte tycker och tänker. Jag vet 
när jag var 4 år. Då hade jag jättemycket 
tankar, precis som jag har nu.” Och 
Anna, 9 år: ”I de här filmerna kan man 
sätta sig in i en situation, och man får 
veta att det finns andra som förstår hur 
det känns och att man inte är ensam.”

Ett handfast redskap 
Opratat.se har blivit ett handfast redskap 
för föräldrar för att öppna upp till olika 
former av samtal. De flesta gillar att fil-
merna och berättelserna är korta. opra-
tat.se är också ett användbart verktyg 
för professionella, såväl vid individuella 
samtal, som gruppsamtal. Syftet med 
webbplatsen är att förebygga ohälsa. 

”Om vi börjar prata om barnet på 
filmen är det lättare för barnet att 
börja prata om sig själv.” Personal på 
korttidshem

”Innehållet är bra mot tabun. Det är 
fortfarande så och föräldrar inte får 
hjälp med att prata med sitt barn. Men 
det behövs. 

Avslutningsvis har en pappa sagt: 
”Jag behöver stöd i att behålla lugnet, 
tryggheten och öppenhet kring olika 
frågor och att inte vara rädd för mina 
barns känslor.” 

TEXT: ERIKA WERMELING KOMMUNIKATÖR,

PROJEKTET DET OUTSAGDA MELLAN BARN OCH 

FÖRÄLDRAR, FUNKTIONSRÄTT SVERIGE 

www.opratat.se, www.funktionsratt.se, 
www.anhöriga.se
FOTO: TRULS NORD, TECKNINGAR: MATTIAS GORDON



3 4  ·  U N I K

TILLGÄNGLIGHET

 I en serie artiklar ska vi uppmärk-
samma hur vi inom FUB gör vår 
egen verksamhet mer tillgänglig. På 

möten, när vi ordnar aktiviteter eller 
gör andra saker tillsammans. Skicka 
gärna in era egna exempel på hur ni gör 
tillgänglighet, mejla victoria.sjostrom@
fub.se. Det kommer handla bland annat 
om att ha bra möten, skriva dagord-
ningar och protokoll så fler förstår, pic-
togram och andra slags bildstöd, filmer, 
skriva lättläst, kognitivt stöd i form av 
en person (handledare!) och att göra 
delaktighet med hjälp av alternativ och 
kompletterande kommunikation även 
för den med större svårigheter. 

När vi kan undanröja så många 
hinder som möjligt stärks egenmakt, 
inflytande och delaktighet för FUB:s 
medlemmar med utvecklingsstörning.

Tala begripligt
Vi börjar med att fråga Cecilia Olsson, 
fil. dr i specialpedagogik – hur kan vi 
prata enkelt? 

– Tala tydligt, inte för fort, och gör 
korta pauser. En person med utveck-
lingsstörning behöver oftast längre tid 
på sig att ta emot och bearbeta informa-
tion.

– Använd enkelt vardagsspråk 
med flera korta vanliga ord hellre 
än ett långt eller svårare ord. Istället 
för ”erfara” använd ”få veta” eller ”få 
göra”. Istället för ”förvärvsarbete” kan 
man säga ”jobb med lön”. 

– Förklara hellre med flera korta 
meningar än en lång med många bisat-
ser. Ibland krockar mottagarnas behov 
av korta resonemang med behovet av 
förklaringar och konkreta exempel. 

Men för att informationen ska bli 
begriplig måste det ibland till längre 
förklaringar. Då får man skära ned på 
mängden informationspunkter istället. 

– Använd ett konkret språk och ge 
konkreta exempel. Ett exempel: Istället 
för ”20 procent av gymnasieeleverna” 
kan man säga ”om vi har 10 personer 
som har gått ut gymnasiet så är det 2 
personer som…”

– Undvik abstrakta begrepp och ord 
som kan ha olika innebörd för olika 
personer. Några exempel på sådana 
ord är värdegrund, jämställdhet, 
tyngdpunkt, frihet, ansvar… Om orden 
ändå används, förklara med konkreta 
exempel vad ordet innebär i ett konkret 
sammanhang.

– Använd bildstöd, men tänk på att 
bilden ska ha ett tydligt sammanhang 
med texten/talet. 

Tänk på att ”ett budskap är inte 
givet förrän det är mottaget”, avslutar 
Cecilia. 

Cecilia Olsson, pensionär och 
frilansande konsult och föreläsare, 
var projektledare för läromedlet Nin-
jakoll, om utvecklingsstörning och 
om livet efter skolan, som gjordes på 
FUB:s forskningsstiftelse ALA. Ett par 
avsnitt ur Ninjakoll, om hjärnan och 
om utvecklingsstörning, finns på  
www.youtube.com/FUBTV.
TEXT OCH FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM, 

KOMMUNIKATÖR FUB

Kognitiv och kommunikativ tillgänglighet 
– hur gör vi i FUB?

Det handlar om att göra tillgängligt för den som har svårare att förstå, tänka och kommunicera. 
Kognition är ett ord för hjärnans arbete. Kommunikation är när vi delar information mellan varandra, 

eller mellan oss och omgivningen. Det gör vi på olika sätt. Med talat eller skrivet språk,  
med grafiska symboler, bilder eller teckenspråk till exempel.

Några deltagare på Inre Ringens (tidigare Klippans) ordförandekonferens samtalar. På bordet 
ligger deras stoppkort, ett vanligt hjälpmedel på FUB:s möten.

Cecilia Olsson, fil dr i specialpedagogik.

mailto:victoria.sjostrom@fub.se
mailto:victoria.sjostrom@fub.se
http://www.youtube.com/FUBTV
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STIFTELSEN ALA

 Jenny Wilder har varit redaktör för 
boken: ”Barns övergångar”, tillsam-
mans med Anne Lillvist, som nyli-

gen getts ut på förlaget Studentlittera-
tur. Den handlar om vad som är viktigt 
för att barns övergångar mellan olika 

skolformer ska vara positiva. Positiva 
övergångar främjar kontinuitet i barns 
lärandevägar, främjar trygghet, ro att 
lära sig och bidrar till goda utvecklings-
möjligheter. I denna antologi ges per-
spektiv från lärare, barn och föräldrar 
om de övergångar som barn gör under 
sin skolgång, skolövergångar genom 
nutida övergångsforskning.

Boken vänder sig till blivande och 
redan yrkesverksamma förskollärare, 
grundskollärare, speciallärare och spe-
cialpedagoger. Den bör också läsas av 
rektorer, politiker och kommunala 
skoladministratörer samt andra som 
ansvarar eller organiserar barns tidiga 
skolövergångar.

AIMday ordnar expertkonferens 
i april 2018
Om du arbetar med funktionshinder-
frågor och stöter på utmaningar där du 
tror att det skulle vara bra att diskutera 
med en forskare för att komma vidare, 
då erbjuder AIMday funktionshinder i 

Uppsala, den 26 april, 2018 en diskus-
sion med akademisk expertis inom 
området, utifrån dina frågor.

De erbjuder expertis inom området, 
möten med potentiella akademiska 
samarbetspartners som kan leda till 
nya möjligheter och kunskap inom den 
senaste forskningen. Mötet koncentre-
ras kring ett antal workshops där frågor 
i förväg skickas in av organisationerna, 
diskuteras med akademiska forskare 
och experter. Detta är en unik möjlig-
het säger Karin Jöreskog, som är en av 
arrangörerna. 

AIMday funktionshinder, är ett 
samarrangemang mellan Centrum för 
forskning och funktionshinder och 
UU innovation vid Uppsala universitet 
samt FoU, Hälsa habilitering vid Region 

Uppsala.
www.aimday.se 

På gång inom ALA  
– med sikte på 2018

ALA fortsätter sin planering inför ”Hälsakonferensen” som kommer att hållas hösten 2018.  
ALA stiftelsens forskare, Jenny Wilder har gett ut en ny bok och Karin Jöreskog, forskare knuten till 

ALA, arbetar med en kommande aktivitet, som äger rum våren 2018, som heter:  
”AIMday Funktionshinder”. 

Hjärnan arbetar hela tiden
Hjärnan tar emot och tolkar det vi ser, hör och 
känner. Hjärnan kommer ihåg en del saker en 
kort tid och sparar annat i långtidsminnet. Med 
hjärnan kan vi använda språket, lära oss läsa och 
skriva. Vi kan planera, sortera, hitta och jämföra. 
Den som har en utvecklingsstörning kan ha 
svårt med de sakerna.

Men det är inte bara med hjärnan som vi lär 
oss saker. Det är också lättare att komma ihåg 
saker som händer samtidigt som starka känslor, 
glädje, ilska eller sorg.

Det är också lättare att lära sig när motiva-
tionen är stark!

Kunskapen om det här påverkar hur vi gör 
verksamhet inom FUB, när vi vill göra det så 
tillgängligt som möjligt för den som har ut-
vecklingsstörning och skapa delaktighet. 

Vill du fundera mer på hur du kan förklara 
komplicerade saker på ett enklare sätt? Ett 
tips är att lyssna på radioprogrammet Klar-
text, nyheter på ett lite lugnare sätt och med 
enkla ord. 

Vardagar 18.55-19:00 i P4 + 20:55-21:00 i 
P1.www.sverigesradio.se/klartext

http://www.aimday.se
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