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Färgstarka konstnärer 
visar sina tavlor
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Just nu är det en utställning 
med konst i Hässleholm i Skåne. 
Den heter Nya Stjärn-Scott 
efter en berömd konstnär 
som hette Judith Scott. 
Hon hade en funktionsnedsättning. 
Det har alla konstnärerna 
som ställer ut här. 

Det är trångt i salen när konst-

utställningen Nya Stjärn-Scott 

öppnar i Kulturhuset i Hässleholm i Skåne. 

Många vill se den nya utställningen. 

Här finns målningar, teckningar

Vidar har målat tavlan Mönster åt sin brors band. 

och skulpturer. Några bilder är jättestora, 

andra är små. Det är verkligen olika sorters 

konst på utställningen. 

Konstnärer från hela landet har lämnat sin 

konst till en jury. Det är en grupp som väljer 

vem som ska få vara med.

Alla konstnärer som är med har själva en 

funktionsnedsättning. Och flera som varit 

med i juryn och valt ut tavlorna också. 

En av dem som målat tavlor till utställningen 

är Vidar Loriner Olsson från Lund. 

Han visar tavlan som heter Mönster.
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Karin Göransson har målat tavlan Livsglädje. 

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

– Jag gjorde den till min brorsas band, 

den hänger i deras replokal. De spelar 

Balkanmusik, berättar han.

Vidars bilder är färgstarka. 

De är fulla av mönster och figurer. 

– Jag får idéer från mönster i olika 

mönsterböcker och från 

bilder i kyrkor, säger han.

Vidar målar tavlor hemma. 

Men också på sitt jobb,

den dagliga verksamheten Diabasen. 

Han tycker att det är bra med 

en utställning där alla konstnärer har 

funktionsnedsättning. 

– Jag tycker det är viktigt för att se vad 

alla andra gör och hur de har gjort.

Vidar tycker att konst är viktigt.

– Jag blir glad av den. Jag blir lugn av den. 

Det hjälper mig att ta bort dumma tankar. 

Det betyder mycket!

Karin Göransson från Kristianstad målar 

stora tavlor. De är färgglada och 

fulla av blommor. 

Karin har målat länge och 

ställt ut tavlor många gånger.

 

En av tavlorna heter Livsglädje. Den är full 

av liv och färg. Men hon målade den när 

hon var ledsen.

– Jag målade den när min sambo just 

hade dött, berättar Karin. Då bestämde 

jag mig för att måla den. 



Elvir gjorde Ikeas mönster
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Elvir Krdzic på Papperian i Växjö. Så här ser de färdiga sakerna ut. 

Papperians teckningar blev ett tyg.

Vill du rita bilder som miljoner 
människor har hemma?
Det fick Elvir Krdzic göra. Han är en av 
dem som jobbar på den dagliga 
verksamheten Papperian i Växjö.
De har gjort mönster åt Ikea. Mönstren 
finns på brickor, burkar och dukar.

Företaget Ikea säljer möbler och andra saker i 

hela världen. Därför behöver de nya idéer 

om hur sakerna ska se ut.

På den dagliga verksamheten Papperian i 

Växjö gör man papper och kort. 

Här finns också en textilgrupp 

som jobbar med tyg. Här är alla bra 

på att göra bilder och mönster.

Därför fick Papperian göra mönster och 

bilder till Ikeas brickor, servetter, 

burkar och tyg. 

Vi frågade Elvir Krdzic som jobbar på 

Papperian vad han har gjort för mönster:

– Jag har gjort olika mönster. Vi fick

 bilder som vi fick inspiration av. 

Jag har ritat en sol. Sedan har det varit 

kaffemuggar och blommor. 

Hur känns det att ha gjort mönster som 

miljoner människor kommer att se?

– Det känns jättebra. Man vill gärna 
TEXT:  MAGNUS CARLSTEDT

FOTO: PAPPERIAN OCH CARINA NANKER, VÄXJÖ KOMMUN



att folk tänker att vi också är 

människor. Nu har vi visat folk 

att vi kan skapa som alla andra. 

Var det svårt att komma på vad 

du skulle måla?

– Det var ganska enkelt, 

bara man tänker igenom ordentligt. 

Elvir berättar att det varit hemligt att 

de gjort mönster åt Ikea. 

Alla lovade att inte säga något 

förrän allt var klart.

Många har hört talas om att ni gjort 

det här uppdraget. Hur märks det?

– Vi har varit med i tidningen. Många 

har sett det och säger: Grattis! 

Kommer du att gå på Ikea och titta 

på sakerna i vår?

– Ja, det kommer jag! Det ska bli 

spännande att se! 

Kommer du att ha någon av sakerna 

med ditt mönster hemma?

– Det kommer jag säkert!

Elvir gjorde Ikeas mönster
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TEXT:  MAGNUS CARLSTEDT

FOTO: PAPPERIAN OCH CARINA NANKER, VÄXJÖ KOMMUN

Camilla 
sjöng med 
Markoolio 
Linda Bengtzing brukar sjunga 
låten Värsta schlagern 
tillsammans med Markoolio. 
Det har Camilla från FUB 
i Söderköping också gjort. 

I början av sommaren gav artisten 

Markoolio bort biljetter till Gröna 

Lund i Stockholm. FUB i Söderköping 

hade tur och fick biljetter. 

De gick på Gröna Lund och på kon-

sert med Markoolio. 

Några i publiken fick komma upp på 

scen. En av dem var Camilla Berg-

Wolsink som sjöng tillsammans med 

Markoolio. 



På Viktorias jobb 
får alla bestämma

Viktoria 
Andersson 
jobbar i 
kassan och 
tar betalt för 
kläderna. 
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Mamas Retro heter en butik som 
säljer begagnade kläder 
för mammor och barn. 
Den ligger i Göteborg. 
Här jobbar Viktoria Andersson. 
Hon och de andra som jobbar här 
bestämmer mycket själva i butiken. 

En secondhandbutik säljer begagnade 

kläder. Hit lämnar folk kläder de inte vill 

ha. Sedan tvättar, strycker och lagar de 

som jobbar här kläderna. Och säljer dem. 

I butiken Mamas Retro får de 

som jobbar göra mycket själva.

Det är meningen att alla som arbetar 

ska få styra så mycket det går.  

Varje vecka har de ett möte där de röstar om 

viktiga saker. Alla ska få bestämma. 

En som jobbar här är Viktoria Andersson.

Hon har provat flera dagliga verksamheter. 

Men hon tyckte inte om dem.

– De andra var inte som arbetsplatser. Det var 

ett vuxendagis! säger hon.

Men på Mamas Retro är det annorlunda:

– Det här är ett jobb. Ett vanligt jobb, säger 

hon.

Viktoria gör olika saker i butiken. I dag tar hon 

betalt i kassan. Annars sorterar hon kläder. 

Bäst tycker hon om att sy om trasiga kläder. 

De kan bli nya kläder eller gosedjur. Hon har 

många bra idéer.  

TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT



En dag på 
Nordens Ark 
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Först tittade vi på amurtigrarna. 

Det var spännande att vara så nära dem.

De var i en bur för djurskötarna 

var i hägnet och gömde mat. 

Vi såg en skymt av manvarg och lodjur,

hackspett och berguv. 

Pilgrimsfalkarna kunde vi se på nära håll. 

Det var fina fåglar med kraftig näbb och rejäla 

klor.

Sedan tittade vi på snöleoparder och 

amurleoparder. De trivdes gott i det fina höst-

vädret.

Lunch åt vi utanför varghuset och vargarnas 

hägn, men inga vargar syntes till.

På vägen till bondgården såg vi flera djur 

som

pallaskatt, pandor och Przewalskis vildhäst.

På bondgården fick vi mata ankor och gäss 

med fruktbitar. 

I stallet stod två nordsvenska hästar som vi 

hälsade på.

I en hage fanns Linderödssvin som också 

ville ha frukt.

Sedan hälsade vi på får och getter. 

De som ville fick gå in till getterna och 

mata dem med löv och kvistar. 

En killing försökte äta upp en killes skosnören.

Som avslutning var vi hos korna 

och matade dem med grönt gräs.

Innan vi åkte hem passade några på att fika.

Andra besökte shopen. 

Sedan var det dags att styra kosan hemåt.

Mera om Nordens Ark finns att läsa på: 

nordensark.se 

TEXT OCH FOTO: LENA EDVARDSSON

I september åkte FUB 
Göteborg till 
Nordens Ark. 
Där finns vilda djur och 
bondgårdsdjur.
Så här berättar de: Amurtigrarna fick vara i bur en stund. 

Det gick bra att mata getterna med löv och kvistar.



8  ·  U N I K  L Ä T T L Ä S T

Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

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

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

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

om dig själv 
och vad du önskar.

2) Max tio rader.
3)  Skriv ditt namn 

och din adress.
4)  Skicka till:  

Nya vänner 
FUB:s kansli 
Box 1181 
171 23 Solna

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

Nya vänner
Hej, jag är en ensam man som söker en kvinna 
att umgås med. Skulle bli glad om någon kvinna 
ville skriva till mig. Jag själv bor i egen lägenhet i 
Örebro. Mina intressen är naturen, laga mat, mysiga 
hemmakvällar. 
Skriv till Leif 031 

Hej! Jag är en kille på 35 år från Burseryd. Jag 
söker en flickvän mellan 30 och 35 år, är smal och ca 
1,95 lång. Jag gillar TV-spel, umgås med vänner och 
familj, laga mat, bio, dans, bowling, loppis.  Egen 
lägenhet kopplad till en gruppbostad. Du ska helst 
bo inom ca 5 mils radie. Hoppas på svar med foto. 
Skriv till Johan 292 

Hej, jag är 35 år. Jag bor i ett servicesboende i 
Borlänge. Jag söker en tjej mellan 35 och 37 år. Ska 
helst bo i Dalarna. Min intressen är fotboll, sport, gå 
promenader, åka på moped och mysiga hemma-
kvällar. Hoppas på svar! 
Skriv till Patrik 282 

Hej, jag är 34 år gammal och söker en trevlig tjej 
att brevväxla med. Du får gärna vara mellan 25 
och 30 år och gilla ishockey och träning. Det spelar 
ingen roll var du bor.  
Skriv till Josef 092 

Kvinna på 47 år. Jag söker seriösa, snälla, ärliga 
vänner som är kvinnor i åldern 48 år och uppåt 
och ni ska finnas i Kronobergs län, Småland. Är gift 
och har två barn. Bor på en gård med djur. Jag letar 
efter människor att umgås med och hitta på olika 
saker tillsammans med som t.ex. fika, bio, långa pro-
menader, shoppa, hockey, sport, festa, resor, data, 
djur m.m. Tveka inte att höra av er till mig. 
Skriv till Maria 291 

Hej! Jag är 32 år. Jag söker en synskadad tjej som 
vill ha brevvän i åldrarna 32 till 35 år. Jag har en syn-
skada. Är blind på ett öga. Hoppas på svar. 
Skriv till Jenny 117 

Hej, jag är 56 år. Jag bor i Torsby. Jag vill träffa en 
glad och snäll tjej. Jag tycker om att dansa. Om du 
är intresserad, hör av dig. 
Skriv till Larsa 293 
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  Skriv till oss!
Har du träffat en vän genom 
Uniks sidor Nya vänner 
– mejla eller skriv och berätta.      
unik@fub.se    

 
Hej! Jag söker en tjej i åldern 37 och uppåt för 
förhållande. Du bor i Borås med omnejd. Jag är 
44 år, mina intressen är film, musik och handla 
kläder. Jag jobbar i en secondhandbutik, Geting. 
Skriv till mig så får du veta mer. 
Skriv till Fredrik 251 

Hej, jag är en tjej på 27 år. Jag önskar brevväxla 
med killar och tjejer. Mina intressen är bowling, 
fiska, simma och pussla. Bor i Lidköping. 
Skriv till Malin 290 

Hej, jag är 33 år och bor i Borlänge. Jag söker 
killbrevvänner mellan 33 och 40 år som bor runt 
Dalarna. Min intressen är resa, gå på Kärnan, 
umgås med vänner, flickvän och promenera med 
hunden, musik. Hoppas på svar. 
Skriv till Lars 003 

Hej! Jag är en kille på 35 år som söker en flick-
vän. Gärna i Stockholmstrakten och hon ska vara 
mellan 35 och 40 år. Jag bor i en egen lägenhet. 
Jag gillar musik, promenader, mysiga myskväl-
lar, filmer, sport gillar jag med. Jag är en snäll och 
omtänksam kille. Jag tränar judo. Sporter jag gillar 
mest är innebandy, fotboll, hockey och bandy som 
man spelar på is. Skicka med ett foto på er gärna. 
Och jag gillar gå på bio. Pussar och kramar. Jag är 
en självständig kille. 
Skriv till Dennis 250

Hej! Jag är 46 år och bor i Ulricehamn. Mina 
intressen är sport och musik, främst dansband. Jag 
jobbar i en Servicegrupp i Ulricehamn. Gillar att 
umgås med folk, är väldigt social, gillar att prata. 
Söker tjejer mellan 30 och 50 år. Foton är roliga. 
Skriv till Christer 280 

Hej, jag är 27 år den 4/12. Jag är en lesbisk 
transperson som är född som man. Nu lever jag 
som kvinna, väntar på operation. Jag söker dig 
som är en kvinna mellan 18 och 45 år. Jag har 
massa kärlek att ge, när jag kan träffa dig min 
drömkvinna. 
Skriv till Izabell 278 

Hej, jag är en tjej i 50-årsåldern! Jag söker 
vänner att träffa helst från Östergötland, Små-
land och Västergötland. Jag gillar SMS, gå på 
promenader, skriva brev med mera. 
Skriv till Cathrine 289 

Hej, jag är 46 år jag söker en flickvän på 
30-47 år. Mina intressen är att vara på läns-
dans, båtkryssning, innebandy. Musiksmak är 
dansmusik. Hoppas på svar, även tjejer som 
sitter i rullstol. Skicka ett foto på dig. 
Skriv till Jens 042 

Hej, jag är 28 år, snart 29 år. Jag vill ha 
brevvänner, killer i åldern 23-32 år. Jag tycker 
om att: Bada. Baka. Bowla. Bio. Köra gokart. 
Shoppa. Äta ute. Fika. Laga mat. Teater och 
dansa. Jag tycker även om att åka karuseller. 
Skriv till Martina 288

Hej, jag är 62 år och söker en pojkvän 
mellan 55-65 år. Jag tycker om att pyssla 
hemma, dansa och gå på stan. Bor i egen 
lägenhet i ett stödboende utanför Södertälje. 
Skriv gärna till mig. 
Skriv till Monica 287s



Markus Petersson

mackangast@mail.com
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 INRE RINGEN SVERIGE har ordet

Som alla vet, så var det val i Sverige 
den 9 september. 
När jag skriver detta är inte klart ännu 
hur vår regering kommer se ut 
de närmaste fyra åren. 
I och med detta, så är jag mycket orolig och 
bekymrad över den personliga assistansen. 

Vad händer 
efter valet?
Jag är djupt orolig för den 
personliga assistansen de 
fyra åren vi har framför oss! 

FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Som alla nog vet så drev vår förra regering 
rätt så hårt att den personliga assistansen 
var för dyr och att kostnaderna 
måste minska kraftigt. 
Cirka tre veckor före valet gjorde 
regeringen en omsvängning 
och sa att man inte skulle dra ner på den 
personliga assistansen. 
Alla partier ville nu satsa på LSS. 
Men vågar man tro på det? Eller det var 
bara så kallat ”valfläsk”? 
Tyvärr så tror jag det, men jag hoppas att 
jag har fel. Och att partierna står för 
vad de lovade i valspurten före valet. 
Jag är säker på att jag inte är ensam 
över att vara orolig för detta 
och för den närmaste framtiden. 
Jag hoppas att den blivande regeringen 
kommer att ta sitt  förnuft till fånga. Och 
inser att den personliga assistansen är en 
samhällsvinst i långa loppet. 
Jag hoppas och tror på en ljus framtid 
för oss som är beroende av 
personlig assistans. 
Till sist och inte minst, du som är 
intresserad av vad som händer framöver: 
gå gärna in och bli medlem i min grupp 
på Facebook. Den heter: LSS Uppropet.
Till sist vill jag önska er en trevlig höst! 

Markus Petersson
Vice ordförande, Inre Ringen Sverige 



Har du också en fråga? 
Skriv till Nina!

Måste man betala för personalen på Gröna Lund? 
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Fråga

Jag bor i Liljeholmen.
På halloween vill jag åka till Gröna Lund. 
Personalen på min gruppbostad säger att de inte har tid.
De säger också att jag måste betala entré 
och allt för personalen.
Jag förstår inte.
Har personalen tid?
Om personalen har tid, måste jag då betala för personalen?
Kostar det för personalen att åka karuseller också?

Svar

I en gruppbostad ingår det personal som kan följa med på saker.
Någon ska kunna följa med dig till Gröna Lund.
Prata med personalen om vilken dag ni ska åka.
Skriv ner vilken dag ni har bestämt i en kalender.
Enligt lag ska det finnas personal i en gruppbostad som ska följa med på fritidsaktiviteter.
Men ibland händer det att det inte finns personal som kan göra saker.
Då kan du ansöka om LSS-insatsen kontaktperson.
För att få kontaktperson ringer man en LSS-handläggare.
Be i så fall personalen eller någon annan som brukar hjälpa dig 
att ringa en LSS-handläggare.
Men LSS-handläggaren kanske säger att du inte får kontaktperson 
för att du har personal på boendet.
Då kan man säga till personalen att LSS-handläggaren säger 
att de ska följa med till Gröna Lund.
Säger personalen att de ändå inte kan följa med kan du ringa ett av FUB:s rättsombud.
FUB:s rättsombud hittar du på FUB:s hemsida: www.fub.se/rattsombud.
Ett rättsombud kan hjälpa dig att förklara för personalen
att någon ska följa med dig till Gröna Lund.
Ett rättsombud kan också ringa LSS-handläggaren.  
Och förklara för LSS-handläggaren att du har rätt att åka till Gröna Lund som alla andra.
Entré och karuseller är gratis för personal på Gröna Lund.

Jag vill gå på Gröna Lund. 
Måste jag betala för personalen också?

Nina Alander,  
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-508 866 28

Måste jag betala om personalen åker karusell?

FOTO: PIXABAY 

FRÅGA NINA!
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ÖVRIGT I  UNIK

Unik har ny krönikör!
Elaine Eksvärd skriver 
om sin dotter.
Och hur viktigt det är 
med assistans. 
Och att inga barn ska bli 
utsatta för övergrepp.  

Majgull Axelsson 
skrev om Vipeholm.
Majgull har skrivit boken 
Ditt liv och mitt.
Hon skriver om hur illa 
samhället behandlade 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning för 
bara 50 år sedan.

SID 12

FUB i Blekinge samlade 
pengar till sommargård.
I Blekinge har FUB fått pengar 
från företag. Det kallas sponsring. 
Nu kan de laga sin semestergård 
vid havet. Och göra så att fler kan 
använda den. 

Vad händer efter valet?
Nu har det varit val. 
Men vi har inte fått veta 
vem som ska styra än. 
Och  vad politikerna vill 
göra med LSS.
Vi jämför vad politikerna 
sagt och försöker förstå 
vad de vill göra. 

SID 16

SID 32

SID 22



 2:a –5:e pris, svettband
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På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 4
X. Sidan 17
2. Sidan 26
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,  
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
 
Skicka svaret till:
FUB:s kansli
Box 1181
171 23 Solna

Senast den 23 november måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
och skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

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

Rätt svar i Unik Nummer 4, 2018: sidan 13.
Vinnare:
1:a pris: CD-skiva 
1. Benny Åström, Eskilstuna
2:a –5:e pris: svettband
2. Martin Östergren,Oskarström
3. Seija Hidevegi, Flen 
4. Elin Vesterlund, Sundsvall
5. Marianne Gerlert, Tormestorp

Tävling!  

1:a pris, CD-skiva

Uniks tävling är likadan 
som alltid. 
Det gäller att hitta 
fotot som syns lite i 
nyckelhålet. 
Nu har vi 
priser från FUB.
En CD-skiva 
och ett svettband.
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 +alltid 13 sidor lättläst • Fråga Nina! • Nya vänner 

Efter alla vallöften
LSS: Nya förslaget chockar

LOKALT: Blekinge fixade sponsring

UTSTÄLLNING: Strålande Nya Stjärn-Scott  

NYTT: Projekt samlar unga

Reko retro i Göteborg, Majgull Axelsson, Intradagar och mycket mer 
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Valet är avgjort, men i skrivande stund är regeringsfrågan 
ännu olöst. I det politiska läget blir det ännu svårare för 
funktionsrättsrörelsen att veta åt vilket håll viktiga frågor 
kommer att gå. I vår valanalys på sidan 10 vi reder ut vem 
som egentligen sagt och lovat vad i LSS-debatten. En 
kommentar till LSS-utredningens kritiserade förslag hittar 
du på sidan 13.

Majgull Axelsson är en av landets mest uppskattade 
författare. Läs på sidan 16 om hur hon skrev boken Ditt liv 
och mitt, som handlar om Vipeholmsanstalten.

I det kompakta LSS-mörkret ser vi också en ljusglimt i 
form av en helt unik konstutställning, Nya Stjärn-Scott, där 
konstnärer från hela landet som alla har intellektuella eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer ut sina 
verk. Läs mer på sidan 20.

Behöver er förening pengar till ett projekt eller en 
verksamhet? I FUB Östra Blekinge har man dragit in 
hundratusentals kronor i sponsringspengar från det lokala 
näringslivet. Sidan 28.

Och så är vi väldigt glada att kunna 
presentera Uniks nya krönikör – Elaine 
Eksvärd på sidan 7. Välkomna till ett nytt, 
välmatat nummer av Unik!

Sidan 16.
Majgull 

Axelsson 
har skrivit 

romanen Ditt 
liv och mitt, där 
Vipeholm spelar 

en stor roll. 

Sidan10. Vad händer efter vallöftena? 
Eftervalsanalysen reder ut vem som sa vad.

Magnus Carlstedt
Redaktör för Unik

Vad händer nu med LSS-
utredningen och vallöftena?
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LEDARE

Målet med LSS är inte uppnått efter 25 år. Kanske är det så att Funktionsrätts-
konventionen måste bli svensk lag för att LSS-målet om ett liv som andra ska kunna nås?

STÄRK LSS 
–  STÄRK OSS!

Valet 2018 är över. Det positiva för oss i FUB var att 
plötsligt, i valrörelsens slutskede, kom LSS upp på agendan. 
Den avgörande insatsen var att Funktionsrätt Sverige 
presenterade bästa och sämsta LSS-parti. Då tog det fart! De 
som hamnade främst slog sig för bröstet även i medierna. 
De som hamnade sist försökte desperat visa att rankningen 
var fel. 

LSS hamnade i fokus även i SVT och TV4. I 
partiledarutfrågningarna och slutligen i partiledardebatterna. 
Alla partier lovade mer pengar till LSS. Slutligen lovade de att 
behov ska styra insatserna, inte pengar! Vad resultatet blir får 
vi se, men de samstämmiga uttalandena om att det är behov 
som ska styra insatserna i LSS blir svåra bortse ifrån nu. Det 
har visserligen stått i LSS mål i drygt 25 år, men nu är det 
bekräftat av dagens politiker. 

En fråga där vi alla misslyckades är LSS-gruppens 
ekonomiska villkor. Allt fler hamnar i fattigdom och får inte 
ta del av den standardhöjning som de flesta medborgare i 
Sverige haft under en lång tid. 

Jag försöker nu se hur FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, den vi kallar 
Funktionsrättskonventionen ska kunna hjälpa oss att äntligen 
få LSS mål om ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” 
uppfyllt, genom att den som Barnkonventionen blir svensk 
lag. Egentligen har dock staten redan vid sin ratificering av 
konventionen lovat att innehållet, det vill säga rättigheterna, 
ska förverkligas på alla nivåer i samhället. 

Många kommuner har valt att ha 
Funktionsrättskonventionen som sin funktionshinderplan i 
stället för att hitta på en egen. En bra strategi då vi vet hur 
mycket arbete som ligger bakom konventionen. 

Ju mer jag läser Funktionsrättskonventionen inser jag att 
den kan användas som ett komplement till LSS. Konventionen 
omfattar dock betydligt fler personer än LSS. Den är ofta 
mycket tydligare.

Många är de artiklar som förstärker LSS exempelvis artikel 
3, Lika möjligheter, och artiklarna 12–13 som beskriver likhet 
inför lagen. Artiklarna 18–20 beskriver rätt till fri rörlighet, 
rätt till att leva självständigt och att delta fullt ut i samhället.  

ANNONS

I alla dessa fall finns mer eller mindre hinder i vårt samhälle 
vilka då innebär otillåtna begränsningar för personer med 
funktionsnedsättningar. Många av dessa beror dessutom på 
myndighetsbeslut!

Artiklarna 28–30 i Funktionsrättskonventionen handlar 
om levnadsstandard, trygghet och möjlighet att delta i 
det offentliga livet, såväl i det politiken som i fritids- och 
kulturlivet.  

Speciellt är artikel 28 är ett utmärkt komplement till 
LSS där Funktionsrättskonventionen bättre beskriver hur 
ekonomin bör vara och att den ständigt 
ska förbättras i den omfattning som 
sker i övrigt i samhället. Den beskriver 
merkostnadsprincipen bättre och 
tydliggör att ingen i gruppen ska 
behöva leva i fattigdom. Den tar 
tydligare upp att personerna har 
rätt till social trygghet samt 
rätt till samhällets stöd. Det 
vill säga mycket av det vi 
just nu har problem med i 
myndigheternas tolkning 
av LSS!

Målet med LSS är 
inte uppnått efter 25 
år. Kanske är det så att 
Funktionsrättskonventionen 
måste bli svensk lag för att LSS-
målet om ett liv som andra med 
goda levnadsvillkor äntligen ska 
uppnås?

Harald Strand,
ordförande Riksförbundet FUB

Bör Funktionsrätts-
konventionen bli lag?
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tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig. 

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

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

LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans 
står på din sida

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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När ens barn blir en 
kostnad och inte en tillgång

Kära föräldrar och anhöriga till barn och vuxna med funk-
tionsvariation. Vilket år vi har haft. Vilken frustration över 
att politiker inte tidigare förstått att LSS inte är en kostnad 
utan ett rättighet till att få leva livet med de basala behov vi 
andra tar för givna. Man ska inte bara överleva detta liv, man 
ska få leva det också. Tack vare att vi använde våra röster, 
samlades till demonstrationer, delade artiklar av familjer vars 
barn fråntogs sina ibland livsuppehållande rättigheter, tack 
vare det har detta varit en stor fråga för politikerna. Men 
man vet aldrig när de byter fokus. Detta måste ständigt vara 
en aktuell fråga. För barn med funktionsvariation kommer att 
komma till denna värld, jag vill att de ska känna sig välkomna.

Jag är så tacksam att jag fått det ta 
utrymme att skriva om vår resa till-
sammans genom detta politiska land-
skap där funktionsvariation ska ”kläm-
mas in”. Jag kommer alltid att höja min 
röst i denna fråga. 

År 2015 kom Evelyn Eksvärd till 
denna värld. Min dotter med den säll-
synta diagnosen Williams syndrom. 
Hon är välkommen, hon är under-
bar. Hon har sina utmaningar men 
det har jag också. 

När jag var liten blev jag 
sexuellt utnyttjad av min pappa. 
Det har gjort att jag har mycket 
svårt att lita på män som vistas 
bland barn. Det är min utmaning, 
mitt Mount Everest att bestiga. Men 
Evelyn, hon stod redan på toppen 
när hon föddes, för hennes diagnos 
gör att hon litar på precis alla. Det 

är ju faktiskt vackert i en perfekt värld. Tyvärr är inte denna 
värld det, perfekt. Och därför känns det så bra att hon har 
kommit till mig och jag till henne, tillsammans möts vi på 
mitten.

 Det finns några saker jag kommer kämpa för under denna 
tid jag har fått på denna planet och det är barnens rättighe-
ter. Men framför allt så är det rätten att få en barndom utan 
sexuella övergrepp. I varje klass är det tre barn, lågt räknat, så 
blir sexuellt utnyttjade. I varje särklass är det det tredubbla.

Det här är saker många föräldrar till barn med funktions-
variation inte ens orkar tänka på i en redan pressad livshåll-
ning. Att en av de nio olika människorna som tar hand om 
barnet skulle vara en förövare, det vill man ju inte tänka när 
man äntligen fått hjälp. Eller att en nära anhörig (som 90 pro-
cent av förövarna är) skulle vara det. Men om vi tillsammans 
jobbar för att skydda barnen så kan vi se till att dessa nio 
utsatta i varje klass ska bli noll. 

Värdetransporter är kameraövervakade för att de trans-
porterar pengar. Borde inte barn som åker färdtjänst få 
kameraövervakning som föräldrarna kan se? Det är ju ändå 
deras skatt som ska färdas med en främmande person. Vär-
detransport ...

Jag kommer att peka på problem men också föreslå 
lösningar så att våra barn inte bara är välkomna till denna 
värld utan får vara trygga också. 

 Evelyn är ingen kostnad, hon är min skatt, min 
förebild, mitt Mount Everest. Jag kommer göra allt i min 
makt för att hon och barn med utmaningar ska få leva 
livet, inte bara överleva det. 

 
Elaine Eksvärd, retoriker och barnrättskämpe. 

KRÖNIKA: ELAINE EKSVÄRD

Vilket år vi har haft. Vilken frustration över politiker som inte förstått att LSS inte 
är en kostnad, utan ett rättighet. Man ska inte bara överleva detta liv, 

man ska få leva det också.
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Elvir var med och designade 
Ikeas sommarkollektion 

Konstnärerna vid den 
dagliga verksamheten 

Papperian i Växjö fick en 
förfrågan få skulle tacka 
nej till: att göra mönster 
till Ikea och nå miljoner 

människor i hela världen.
De dagliga verksamheterna Papperian 
och Textilgruppen har samarbetat med 
Ikea sedan 2016. Nu är projektet klart, och 
kollektionen SOMMAR 2019 kommer att 
finnas i varuhusen i februari. Gruppen har 
jobbat tillsammans i lera, med färg och i 
tyg. De färdiga mönstren är kollage där 
bilder från Papperian satts samman och 
färgerna anpassats för att passa Ikea bättre. 
Elvir Krdzic har varit med och tagit fram 
mönster. 
Vad har du gjort för någonting i projektet?
– Jag har gjort olika mönster från förslagen 

vi fick. Vi fick lite bilder som vi fick 
inspiration av. Jag har ritat en sol som har 
kommit med också. Sedan har det varit lite 
kaffemuggar och blommor. 
Hur känns det att ha varit med och gjort 
mönster till varor som säkert miljoner 
människor kommer att se?
– Det känns jättebra faktiskt. Man vill gärna 
blir känd och att folk tänker att vi också är 
människor och får synas i samhället som 
alla andra. Nu har vi visat folk att vi kan 
skapa, som alla andra. Nu har vi visat att vi 
är i samhället.
Var det svårt att komma på vad du skulle 
måla?
– Det var ganska enkelt, bara man tänker 
igenom ordentligt. Så blir det ett bra 
resultat.
Du jobbar ju på Papperian, varför är ni 
bra på att göra mönster och bilder?
– Vi gör papper, inbjudningar och kort till 
bröllop och student. Och julkort som folk 
kan köpa till nära och kära. 
Ni har jobbat länge med mönstren till 

Ikea, varför har ingen fått veta förrän nu?
– Det har varit tystnadsplikt! Men nu får vi 
berätta. Vi skrev på ett papper! Det har alla 
respekterat, jag också.
Har det inte varit svårt att inte prata om 
det?
– Nej!
Många har hört talas om att ni gjort det 
här uppdraget. Hur märks det i butiken?
– Vi har haft många kunder! Vi har varit 
med i tidningen – många har sett det och 
säger: Grattis! 
Kommer du att gå på Ikea och spana på 
sakerna när de kommer i vår?
– Jajemän, det kommer jag! Det ska bli 
spännande att se! Det kommer vi att göra 
allihop!
Tror du att du kommer att ha någon av 
sakerna med ditt mönster hemma?
– Det kommer jag säkert!

TEXT:  MAGNUS CARLSTEDT
FOTO: PAPPERIAN OCH CARINA NANKER, 

VÄXJÖ KOMMUN

Elvir Krdzic är en av de som varit med och tagit fram mönster till 
Ikeas sommarkollektion 2019.



 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

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

ALLT UNDER SAMMA TAK

Jag heter Rasmus och jag tycker om att baka. När jag får  
välja helt själv så bakar jag helst chokladbollar och kladdkaka. 
Jag tycker även om att ha ordning runt omkring mig och sor-
terar gärna saker. I min lägenhet är jag noga med att städa 
och hålla rent, plockar alltid undan saker och lägger tillbaka på 
rätt plats. I mina skåp i köket vill jag gärna att det är sorterat i 
färgordning. 

När jag slutade gymnasiet så valde jag att börja jobba på  
kamgarn. Det kändes bäst för mig då jag hade gjort mycket  
praktik där förut. Jag hade lärt känna dem som redan arbetade  
där. Jag valde cafégruppen då jag tycker om att baka. Jag tyck-
er även om att dammsuga, plocka i och ur diskmaskinen och 
städa kylskåpen. Jag gillar allt på mitt arbete. Cafégruppen är 
bra för mig då jag får arbeta i min takt.

Jag trivs jättebra här och jag har bästa jobbet!

MIN HISTORIA

5 snabba om Rasmus
Ålder: 28 år
Bor: Jag bor i Borås i egen lägenhet med mina assistenter
På fritiden: Brukar jag träna på onyx
Favoritmat: Pizza och tacos
Tycker om: Åka på semester, bada, baka

I KORTHET

Riksförbundet FUB anordnar seminarium 
för vuxna syskon
På förbundsstämman 2017 antogs en motion om att FUB ska 
fokusera på syskon och framför allt vuxna syskon. Att växa 
upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning kan 
vara både jobbigt och ensamt och samtidigt finns det många 
positiva erfarenheter. 

Den 1 december kommer riksförbundet anordna ett 
seminarium för syskon som är 45 år och uppåt. Seminariet 
fokuserar på erfarenhetsutbyte och anordnas i samarbete 
med Bräcke Diakonis projekt Vuxensyskon. Rakel Lornér 
och Maria Blad från projektet kommer att berätta om sam-
talsgrupperna de de har med vuxna syskon till personer 
med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomar. De 
kommer också leda erfarenhetssamtalen under seminariet. 

Under dagen kommer också pjäsen Skuggsyskon visas 
där Östra Teatern lyfter fram olika perspektiv på syskonskap 
och funktionsnedsättningar. 

Läs mer och anmäl dig på vår webbplats www.fub.se/
syskonseminarium-2018.

Barnombudsmannen förbereder inför 
den nya barnrättslagen 
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. 
Riksförbundet FUB följer detta på olika sätt, bland annat i 
brukardialog med Socialstyrelsen som kartlägger hur barn-
perspektivet beaktas i LSS-handläggning. Kartläggningen 
ska presenteras i slutet av februari 2019. 

Även Barnombudsmannen, BO, har fått uppdrag från 
regeringen med anledning av den nya lagen. BO ska öka kun-
skapen om barnrätt hos myndigheter, kommuner, landsting 
och regioner genom kunskapslyftet ”Barnrätt i praktiken”. 

Enhetlig medlemsavgift nästa år
Från och med nästa år betalar alla medlemmar i FUB lika 
mycket i medlemsavgift, oavsett var vi bor i landet: 240 
kronor. Men är du medlem i FUB och vill lägga till någon i 
din familj, då kostar det bara 60 kronor per familjemedlem. 
Familjemedlemmar behöver inte bo på samma adress, tala 
bara om vilken FUB-medlem som familjemedlemmen hör 
ihop med. 

Med en ny enhetlig medlemsavgift kommer vi få mycket 
lättare att göra kampanjer för att värva nya medlemmar. Det 
blir också lättare att hantera autogiro och inte så krångligt i 
medlemssystemet. 

ANNONS



1 0  ·  U N I K

LSS fick stor plats i årets valrörelse. 
Skälen till att frågan fick så mycket 
uppmärksamhet är flera: den kritiserade 
LSS-utredningen som pågår just nu, 
försämringen inom personlig assistans 
som märks allt tydligare. Och ett intensivt 
intressepolitiskt påverkansarbete från FUB 
och övriga i funktionsrättsrörelsen. Men 
vad är det egentligen politikerna har sagt 
under valrörelsen?

Bristande svar på frågor
Under våren ställde vi här i Unik en rad 
frågor till riksdagspartierna. De handlade 
bland annat om bristen på LSS-bostäder, 
våra medlemmars ekonomiska situation 
och LSS-utredningen. Tyvärr innehöll 
svaren få förslag till lösningar. Det blev 
tydligt hur okunniga flera partier är om 
vad LSS-insatserna innebär. I stället kom 
de med svepande resonemang och prat om 

mänskliga rättigheter. 
Ett område där riksdagspartierna 

saknade tydliga svar var den ekonomiskt 
utsatta situationen för personer med sjuk- 
och aktivitetsersättning. Detta trots att 
samtliga partier verkar vara överens med 
FUB om att situationen är ohållbar. 

När vi frågade om besparingskraven 
skulle bort i den pågående LSS-utredningen 
var S och M eniga: inget av partierna ville ha 
nya direktiv. Kort därefter fick utredningen 
trots allt nya direktiv. Frågan är vad S och 
M:s enighet kan betyda nu när valet är 
avgjort och politiska beslut ska fattas.

Fortsatt fokus på LSS i Almedalen 
Under politikerveckan i Almedalen kom 
fler viktiga besked från partierna. C, L 
och KD såg problem med det delade 
huvudmannaskapet för personlig assistans 
och vill ha ett statligt huvudmannaskap. 

S ville däremot ha ett fortsatt delat 
huvudmannaskap mellan stat och 
kommun. 

L föreslog under partiutfrågningen att 6 
miljarder ska läggas på LSS för att återställa 
lagen. Även KD pratade om omstart för att 
återställa LSS. 

Socialdemokraterna efterlyste en 
tydligare definition av begreppet 
”grundläggande behov” och vill se en bred 
politisk samsyn för att ”ta LSS i hamn”. 

Funktionsrättsfrågor fick stor plats i slutet av årets 
valrörelse. Plötsligt ville alla partier värna LSS! Nu är 
valet avgjort och Unik blickar bakåt på vallöften och 
utspel. Vad kan vi egentligen vänta oss framöver?

På andra sidan 
vallöftena

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!



LSS en stor fråga i valspurten 
Strax före valet blossade diskussionerna 
om LSS upp igen. Plötsligt kastades 
siffror runt och vallöftena haglade. Lena 
Hallengren öppnade inte bara upp för 
blocköverskridande samarbeten i frågan 
om LSS, nu var kostnaderna oviktiga:  ”Det 
kan kosta 700 miljoner eller en miljard. Det 
spelar ingen roll”, sa hon. 

Även Moderaterna började prata om 
att behovet ska få styra. Trots att de, precis 
som Socialdemokraterna, sa nej till att ta 
bort besparingskravet i direktiven till LSS- ILLUSTRATION: EMMA HANQUIST
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utredningen, när Unik ställde frågan.
Liberalernas partiledare Jan Björklund 

lovade på kort sikt att rädda assistansen 
genom att återställa regeringens 
försämringar, satsa 1,5 miljarder och 
förtydliga lagen. Kravet på ett statligt 
huvudmannaskap för assistansen 
upprepades. 

Även Vänsterpartiet ville se ett ensamt 
statligt huvudmannaskap. De efterlyste 
lagändringar så att grundintentionerna 
med LSS uppfylls.

Miljöpartiet betonade att det är behovet 
och inte kostnaderna som ska styra vilket 
stöd man får enligt LSS. Innan valet 
hade man ännu inte tagit ställning om 
huvudmannaskapet men lutade åt att 
staten ska vara ensamt ansvarig för den 
personliga assistansen. Miljöpartiet vill 
skjuta till en miljard årligen till assistansen. 

Centerpartiet lovade att satsa 700 
miljoner årligen för att säkerställa statlig 
assistans åt dem som behöver det.

KD vill tillsätta en snabbutredning som 
återupprättar det som gör att barn och 
vuxna nekas ersättning. Även Moderaterna 
har varit inne på snabba lösningar. Enligt 
partiledare Ulf Kristersson är alla partier 
eniga om LSS. Han har uttalat att alla vill 
lösa problemen med assistansen och att det 
ska göras före årsskiftet. 

Stark kritik mot LSS-utredning
Redan i februari läckte delar av den 
pågående LSS-utredningen ut i medierna. 
Utredningen tog sitt besparingsuppdrag på 
allvar. Den föreslog bland annat att assistans 
inte ska ges till barn under 12 år eller för 
behov som kräver ingående kunskaper om 
den som får stödet. Ett annat förslag var 
en schablon på 15 timmar per vecka för 
aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, 
träning och fritidsaktiviteter.

Det läckta förslaget ledde till löften 
från alla partier att barn inte ska drabbas 
av förändringar i LSS. Så småningom 
togs också besparingskravet bort från 
utredningsdirektiven.

I mitten av oktober fick vi se 
utredningens senaste förslag. Trots de 
förändrade direktiven och politikernas 

löften om att LSS ska utvecklas och inte 
avvecklas ligger de flesta av de tidigare 
förslagen kvar i sin ursprungliga form. Nu 
har dessutom åldersgränsen för personlig 
assistans till barn höjts från 12 år till 16 år. 

Fortsatt osäker framtid
Enligt FUB har LSS-utredningen havererat 
och vi står inför en osäker framtid. FUB 
måste agera nationellt, regionalt och lokalt 
för att påverka hur politikerna hanterar 
utredningens förslag. Tillsammans med 
övriga funktionsrättsorganisationer måste 
förbundet fortsätta att ställa våra krav på 
hur LSS ska utvecklas. Vi har fått löften från 
både de rödgröna och Alliansen, men den 
osäkra politiska situationen gör det svårt att 

förutse framtiden för LSS. Det vilar nu ett 
stort ansvar på socialutskottet och den nya 
regeringen att leva upp till de uttalanden 
de gick till val på. Riksdagen måste ta ett 
helhetsansvar för LSS och inte låta sig 
begränsas av en misslyckad utredning. 

På sidan 13  kan ni läsa mer om 
utredningens senaste förslag och 
utredningssekreterare Anders Viklunds 
besök på Intradagarna. 

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

ANALYS: JULIA HENRIKSSON, 
FÖRBUNDSJURIST FUB 

ILLUSTRATION: EMMA HANQUIST
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LSS-utredningen fortsätter 
att skära i assistansen

Årets Intradagar blev framskjutna till början av oktober. Tanken 
var att då kunna presentera LSS-utredningens resultat på scen. Men 
då utredningen fick nya direktiv sköts datumet för när den skulle 
vara färdig också fram, till den 15 december. I stället avslutades 
de två dagarna med en LSS-diskussion där Anders Viklund, 
huvudsekreterare för LSS-utredningen, fick svara på panelens och 
publikens frågor. 

Anders Viklund gjorde klart att han inte fick berätta om 
innehållet i den pågående utredningen. Men han förtydligade ändå 
hur utredningen ser på sitt uppdrag. Och på den viktiga frågan om 
vad assistans får kosta. Så här sa han om neddragningarna:

– Av skäl som inte hade med utredningen att göra hade 
kostnaderna börjat minska. Särskilt för assistansersättning. Så när 
tilläggsdirektivet kom hade kostnaderna redan sjunkit. Då säger 
det nya direktivet: vi tar tillbaka det där med besparingen, nu 
behöver ni inte spara längre. Däremot får inte kostnaderna öka. Då 
får vi den intressanta situationen att kostnaderna faktiskt redan har 
sjunkit, så nu ligger vi på en lägre nivå, som inte får öka.

Det får inte kosta mer
Men så långt som till att kalla det för neddragningar går han inte:

– Det går inte att svara på om det har blivit strängare krav på 
pengarna, om vi ska ha låg kostnad eller inte. Det beror på vad vi 
hade gjort annars.

Samtidigt är han tydlig med att utredningen anser att 
kostnaderna inte får öka:

– Med våra nya direktiv tänker vi oss: det får inte börja kosta 
mer än förr. Om det gör det så måste vi finansiera det.

När moderatorn Elisabeth Langran frågade om det inte var 
svårt för utredningen att tänka om, när de tidigare varit tvungna 
att göra besparingar, höll Anders Viklund delvis med:

– Det skulle ju vara svårt att kasta om totalt. Nu tycker inte vi att 
det är en så stor gir. Dessutom har vi som ambition att presentera 
olika alternativ.

Att utredningen inte ser de nya direktiven som en ”stor gir” är 
allvarligt, anser FUB. Två veckor efter Anders Viklunds uttalanden 
ser vi nu att utredningen har fortsatt på inslagen linje. Ett av de 

mest kritiserade förslagen i det tidigare läckta materialet innebar att 
barn under 12 år inte längre skulle få personlig assistans. Trots stor 
mediedebatt och kritik från politiker och funktionsrättsrörelsen 
ligger förslaget kvar. Åldersgränsen har dessutom höjts till 16 år. 
Barn under 16 år ska i stället få stöd inom ramen för den nya insatsen 
”personligt stöd till barn”. Konsekvensen blir att merparten av 
omvårdnaden landar på redan hårt belastade föräldrar. Dessutom 
förlorar föräldrarna möjligheten att avgöra vem som tar hand om 
deras barn. 

15 timmar per vecka
Utredningens förslag är inriktat på praktiska hjälpbehov. Psykiska 
funktionsnedsättningar ska inte längre ge rätt till stöd med 
självbestämmande. Om förslaget blir verklighet skulle många 
personer med psykiska funktionsnedsättningar inte längre kunna 
leva som andra. Utredningen föreslår dessutom en schablon för alla 
med assistansersättning på 15 timmar per vecka utöver tiden för att 
få hjälp med grundläggande behov. I dessa 15 timmar ska dagligt 
liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter inrymmas. 

Om förslagen blir verklighet innebär det slutet för personlig 
assistans. Utredningen har misslyckats med att ta fram konkreta 
förslag om hur övriga nio insatser enligt LSS kan utvecklas och 
förbättras. FUB anser att det krävs stora förändringar för att 
intentionerna med lagen ska uppfyllas. LSS ger dem som tillhör 
personkretsen rätt till delaktighet och ett liv som andra med goda 
levnadsvillkor. FUB kräver bland annat höjd kvalitet i daglig 
verksamhet, rätt till kontaktperson även om man bor i gruppbostad 
och bindande regler mot samlokalisering. 

Läs mer!
FUB publicerade en debattartikel i Svenska Dagbladet om den 
havererade utredningen. 17 funktionsrättsorganisationer krävde 
att ansvariga politiker tar sitt ansvar och ignorerar utredningens 
förslag. Läs artikeln på www.fub.se.

ANALYS:  JULIA HENRIKSSON, FÖRBUNDSJURIST FUB
FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

LSS-utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund, 
svarade på frågor på Intradagarna.

I början av året läckte LSS-utredningens 
utkast till medierna. Förslaget innehöll 
stora nedskärningar i den personliga 
assistansen. Efter hård kritik och stor 

mediebevakning backade regeringen och 
besparingskravet togs bort. Nu läcker 
det senaste förslaget ut och chockar 

funktionsrättsrörelsen. Med ännu större 
neddragningar än förslaget i våras. 
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NYTT PROJEKT

Många unga personer med intellektuell funktionsnedsättning vill 
engagera sig mer både i föreningslivet och i samhället. Det har 
tidigare projekt inom FUB visat. Nu tar ett nytt ungdomsprojekt 
vid och fångar upp viljan att engagera sig genom att bland annat 
bygga nätverk för unga. 

Workshoppar och sociala medier blir några sätt att nå ut. Målet 
är att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska ta mer plats i 
samhället och bli mer medvetna om sina rättigheter. Men också att 
ta vara på de egna lösningar och idéer som unga i 
föreningen har. 

Än så länge är projektet i stadiet att välja vilka 
föreningar som ska vara med. Och hur projektet 
sedan kommer att jobba praktiskt beror mycket på 
deltagarnas tankar och idéer.

– Vi kommer att jobba mycket med teknik 
som unga själva väljer att använda, berättar Elin 
Bonnier, projektledare. 

– En tanke är att jobba med kortfilmer för att 
göra sin röst hörd, säger Elin. 

Nu i dagarna avgörs första delen av tävlingen där lokalföreningar 
från hela landet kunnat delta. Bland annat har föreningarna svarat 
på frågor om hur många unga medlemmar de tror att de kan 

engagera i projektet, om de har några tänkbara samarbetspartners, 
och om de har tänkbara projektledare. De har även fått komma med 
några förslag till aktiviteter de kan tänka sig inom projektet. 

Tanken är att de två utvalda föreningarna sedan ska sprida 
information om projektet och inspirera fler lokalföreningar att 
bygga nätverk. I del två av tävlingen gäller det för föreningen att 
jobba praktiskt och skapa ett tävlingsbidrag som en jury ska kunna 
bedöma. 

Än så länge går projektet under arbetsnamnet Volymen på max, 
men det kan komma att ändras. 

Hur skapar man nätverk för unga i FUB? Och hur ökar man jämställdheten? 
Det är frågor som FUB:s nya ungdomsprojekt arbetar med. Målet är att få unga 

personers röster att höras, extra fokus sätts på unga kvinnor. 

Projektledare 
Elin Bonnier.

• Ungdomsprojektet finansieras av Postkodlotteriet 
och pågår under 2019 och 2020.

• Två projektledare kommer att anställas på halvtid 
i varje lokalförening.

• En tävling avgör vilka föreningar som är med.

Nytt ungdomsprojekt

Projektet som lyfter unga

TEXT OCH FOTO:  MAGNUS CARLSTEDT

FUB:s nya projekt ska 
få unga engagerade 
i verksamheten och 
samhället. På bilden 
deltagare i FUB:s 
demokratiläger för 
unga vuxna från 
tidigare i år. 
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Lotta Löfgren-
Mårtenson blev 
årets Intrapristagare. 
För sitt arbete 
med att personer 
med intellektuellt 
funktionsnedsättning 
ska har rätt till sin 
sexualitet. 

Morgan Alling talade 
om mobbing.

Välbesökta 
Intradagar 

LSS-diskussionen avslutade Intradagarna. Många hade synpunkter på 
utredningen och Anders Viklund, LSS-utredningens huvudsekreterare, fick svara 

på både panelens och publikens frågor.

SPSM besökte FUB:s kansli
I slutet av augusti var Specialpeda-
gogiska skolmyndighetens (SPSM) 
generaldirektör Fredrik Malmberg 
inbjuden till rikskansliet för att träffa 
Skolkommittén. Skolkommittén berät-
tade om FUB:s arbete med skolfrågor. 
Under mötet diskuterades hur SPSM 
kan arbeta för en bättre skola för elever 
med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar, samt stötta deras anhöriga och 
skolpersonal. Fredrik Malmberg med-
delade att han skulle ta med förslagen 
tillbaka till myndigheten. Efter mötet 
har kommittén skickat in fler frågor och 
förslag till SPSM för att lyfta fram FUB:s 
perspektiv ytterligare.

Debattartikel fick 
uppmärksamhet – 
Skolverket bjuder in FUB
Fyra dagar före valet publicerade del-
tagarna från FUB:s Demokratiläger en 
debattartikel i tidningen Metro. Redan 
samma dag kontaktade Skolverket FUB 
för att höra mer om Demokratilägret 
och deltagarnas politiska förslag. Skol-
verket ville diskutera ett nytt reger-
ingsuppdrag de fått som handlar om 
att det ska bli lättare för personer som 
har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning att få ett jobb. Zarah Melander 
och Judith Timoney från rikskansliet 
var på Skolverket för ett första möte. 
FUB kommer fortsätta samarbeta med 
Skolverket i frågan.

Zarah Melander, ombudsman, 
Barbro Berger, Fredrik Malmberg, 
generaldirektör för SPSM, Linda 
Hansen Grundel, Inger Olsson och 
Jeanette Persson.

LSS-debatt, forskning och ny teknik – årets 

Intradagar bjöd på stor variation när runt 300 

besökare fyllde konferenssalen för 13:e året. 

Det var välfyllt i salen när Intradagarna 
arrangerades för 13:e gången. Det är 
stiftelsen Intra som arrangerar studiedagar 
tillsammans med FUB och Kunskap och 
Kompetens. 

Årets Intradagar blev framflyttade  i 
hopp om att man skulle kunna presentera 
LSS-utredningens förslag. Men då även den  
skjutits fram avslutades dagarna i stället 
med en LSS-diskussion där utredningens 
huvudsekreterare Anders Viklund svarade 
på frågor. (Läs om utredningens senaste 
förslag på sidan 13!)

Med innan dess fanns plats för en bred 
mix av föredrag. Anna Hildingsson från 
Inre Ringen Sverige öppnade Intradagarna,  
och Elisabeth Sandlund, ledarskribent 
på tidningen Dagen och medlem av 

Riksförbundets 
styrelse, inledde 
dagarna med att 
tala om vikten  
av att betona  
människovärdet.

N å g r a  
exempel på  
föreläsningar 
från dagarna: resursorganisationen Forum 
Skills från Göteborg beskrev sociala företag 
och sina verksamheter. (Läs reportaget från 
en av dem, Mamas Retro, på sidan 22!)

Funikbator från Växjö berättade hur de 
använder VR-system för att engagera unga 
att röra på sig. 

Författaren Majgull Axelsson berättade 
om boken Ditt liv och mitt (läs en intervju 
på sidan 16!) och forskaren Tatja Hirvikoski 
talade om kopplingen mellan autism och 
självmord.

Bland mycket annat talade Petra Björne 
om att bemöta utmanande beteende och 
Conny Bergqvist om åldrande.

Nytt för året var också att Intradagarna 
lockat fler utställare än något tidigare år. 

Mer från dagarna finns att läsa på www.
intra.se eller www.fub.se.
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Det tog fyrtio år innan Majgull Axelsson skrev Ditt liv och mitt. Men den mörka 
historien om Vipeholm och hur Folkhemssverige behandlade människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar har hon burit hela tiden. 

”Vi har en kollektiv skuld 
för det som hänt”

Det är en av landets mest uppskattade 
författare som slår sig ner i hotellets matsal 
efter framträdandet på årets Intradagar. 
Svarar otvunget på frågorna, är engagerad 
i svaren och bjuder på sin egen historia. 
Precis som hon nyss gjort på scenen. Ändå 
är det ilskan som är drivkraften bakom 
hennes skrivande:

– Jag känner mig ibland som en 5-åring 
som tänker: ”Jag ska minsann tala om hur 
det är!” Det som driver mig är vrede, måste 
jag säga. Jag blir så förbannad! 

Majgull Axelssons böcker utgår 
från utsatta människors liv. De tar upp 
orättvisor, visar på folkhemmets baksidor 
och de övergrepp som begåtts bakom 
fasaden.

I Ditt liv och mitt som kom förra året 
berättar Majgull om Märit, vars bror Lars 
hamnar på Vipeholm. Det är en mörk 
historia, där alla bär på hemligheter 
och där skulden och skammen följer 
romanfigurerna genom livet och präglar 
dem alla. Familjens försök att förtränga och 
dölja vad de och samhället gjort mot ”Tok-
Lars” misslyckas gång på gång. 

Boken beskriver det liv många personer 
med intellektuell funktionsnedsättning 
tvingades leva på institutioner. Tvång, 
övergrepp, vanvård och apati. Allt mot 
fonden av ett strikt folkhem som blomstrar 
ekonomiskt, ett samhälle där många får 
bättre boende, sjukvård och utbildning. 

Att Majgull Axelsson valde att skriva om 
just Vipeholmsanstalten var ingen slump. 
Institutionen utanför Lund var hem åt 

cirka 1 000 personer som skickats dit från 
hela landet. Under 50-talet genomfördes 
där en stor studie för att undersöka hur 
kost påverkade tandhälsan. Bland annat 
användes en speciell typ av kola som skulle 
fastna extra bra i tänderna. 

– Vipeholm var välkänt på grund av 
Vipeholmsexperimentet. En kompis som 
är tandhygienist berättade hur positivt man 
talade om experimenten när hon utbildade 
sig på 80-talet. När hon invände mot 
experiment på någon som inte kunde lämna 
sitt samtycke fick hon en fnysning till svar. 
Så långt fram i tiden var föreställningen 
fortfarande att man kunde utnyttja de här 
människorna till vad som helst! 

Svårt att hitta fakta
Majgull Axelsson läser ofta in sig på ämnet 
inför en bok. Men när hon skulle skriva 
Ditt liv och mitt hade hon svårt att hitta 
fakta.

– Inför förra boken skulle jag läsa in 
mig på Förintelsen. Det fanns hur mycket 
material som helst! Här fanns det väldigt 
lite. 

Det mesta som ingår i boken är sådant 
hon träffat på under ett långt liv som 
journalist. Hon såg nedmonteringen av 
institutionerna och FUB:s framväxt när 
hon följde utvecklingen för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning från 
60-talet och framåt. Delar av det skildrar 
hon redan i boken Aprilhäxan från 1997.

– Egentligen har jag burit på den här 
historien ända sedan tiden då jag jobbade 

på tidning i Norrköping. Då såg jag hur 
människor begränsades. Det var samtidigt 
som den första omsorgslagen kom. Då 
fick jag också skriva reportage om väldigt 
roliga saker, om FUB och Lekoteket. Och 
jag kände: det här är mitt folk!

Men även om mycket positivt hände på 
kort tid lever minnen av de övergrepp som 
begicks på institutionerna kvar bland både 
intagna och personal. Det blev tydligt när 
boken kommit ut.

– Efter varje bok åker jag runt på 
biblioteken. Då träffade jag inte en, utan 
flera stycken som jobbat på Vipeholm. De 
sa: ”Men det var ju mycket värre än du 
berättar!” Och det hade jag inte förväntat 
mig!  

Inget vi talar om
Att vi inte skäms mer över det som 
hänt har förvånat henne. Den mörka 
historien där personer med intellektuell 
funktionsnedsättning isolerades från familj 
och samhälle är ingenting man talar om.

– Det finns definitivt en kollektiv 
skuld, och det borde finnas en kollektiv 
skam också. Men den tycker jag att man 
ser väldigt lite av. Men i vissa lägen är det 
faktiskt en poäng att skämmas. 

Majgull återkommer till Vipeholm 
när de intagna utsattes för ofrivilliga 
experiment.

– Det var jättebra att vi fick medicinskt 
bevisat att socker orsakar karies, men 
det finns absolut ingen rimlighet i att 
människor ska utsättas för det lidande 
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som de här personerna utsattes för. Det 
är fruktansvärt! Fortfarande, när jag är 
ute och pratar på biblioteken, händer det 
att tandläkare kommer fram efteråt och 
tycker att det var viktigt att man gjorde 
studien. Ja, men inte på bekostnad av dessa 
människors liv!

Just folkhemmet återkommer Majgull 
ofta till. Det rationella, framåtsträvande, 
demokratiska samhället, där många 
fick det bättre. Men ett samhälle som 
samtidigt värderar invånarna 
i hierarkier. 

Ser du paralleller mellan 
då och nu?

– Åh ja! Det finns en risk att 
vi utvecklar samma beteenden 
igen om inte någon håller på 
och skäller och gormar om 
det.

Och någon som kommer 
fortsätta att göra det är Majgull Axelsson.

– Jag är alltid arg. För att kunna skriva 
måste jag vara det. Jag har väldigt svårt att 
tänka mig att skriva en helt vredesbefriad 
bok. Jag tror inte att jag klarar det. 

Så, vad tror du är vår tids Vipeholm?
– Jag vet inte – hade jag vetat det hade 

jag skrivit om det direkt! Men man är blind 
för sin egen tid. 

Och då behövs det 40 år för att vi ska 
kunna se det?

– Ja, det gör nog det. Och det är en av 
fördelarna med att bli gammal, man får en 
väldigt god utsikt. Det har hänt så väldigt 
mycket. Det har gått upp och ner. Men 
idéerna ligger där och puttrar under ytan, 
att ”det vore kanske enklast om vi samlade 
dem, om vi gjorde ett barnhem …” Men 
aldrig i livet! 

Assistansen livsviktig
Majgull har följt diskussionen 
om LSS och neddragningar 
i assistans. Med en syster 
som levde många år helt 
beroende av assistans efter 
en hjärntumör har hon sett 
på nära håll hur viktig den 
är. Och hon betonar att allt 
inte kan mätas i ekonomiska 
värden.

– Självklart måste man ha ett 
ekonomiskt ansvarstagande. Grejen är att 
det ansvarstagandet aldrig får gå ut över 
människors liv på det sätt som det gjorde 
på till exempel Vipeholm. Man får inte 
bygga en överideologi där alla måste vara 
perfekta och likadana. Människor är inte 
rationella varelser. Om vi skapar ett helt 

rationellt samhälle blir det outhärdligt för 
oss alla. Då hamnar vi i förtyck, helt enkelt. 

Att det finns krafter i Sverige i dag som har 
en annan agenda än den rent demokratiska 
är Majgull Axelsson tydlig med att hon 
anser. Inte bara uttalat nazistiska partier 
utan också Sverigedemokraterna, menar 
hon: 

– Det viktigaste med SD är inte det 
de själva talar om: invandringen som det 
stora samhällsproblemet. Deras viktigaste 
fråga är att rulla tillbaka demokratin! 
Att ta makten över public service, att ta 
makten över kyrkan, över alla de stora 
samhällsinstitutionerna. Och när de skaffat 
sig den makten, då har vi inte längre någon 
demokrati. 

När Majgull Axelsson jämför den tiden 
hon skriver om med dagens samhälle ser 
hon att hur det finns gynnade men också 
utsatta grupper i båda. Och att vi gärna 
glömmer övergreppen, då som nu:

– Jag tycker inte man har rätt att 
glömma bort offren för de övergrepp som 
begicks i det förflutna. Lika lite vi har rätt 
att glömma de övergrepp som begås i dag, 
även om vi inte ser dem. Den som har allra 
sämst förutsättningar ska också kunna leva 
ett gott liv. Och vi andra får faktiskt hosta 
upp de pengarna. Och det är lätt gjort!

Utan assistans  skulle Mollys 
 liv bestå av  väntan.

Vill du också ansöka om personlig assistans? 
Kontakta oss så hjälper vi dig!

       020-70 80 87

Den ovanliga diagnosen Glutarsyreuri typ 1 gör 
att Molly inte kan gå, stå, sitta, prata eller äta själv. 
Därför behöver hon stöd dygnet runt.

Med hjälp av Humana har Molly fått assistenter  
som hjälper henne i varje situation. Det gör att 
hennes självförtroende vuxit och att hon nu tar  
mer plats socialt – vilket skulle vara omöjligt 
utan den hjälp hon har fått.

ANNONS

De sa: ”Men det 
var ju mycket 
värre än du 

berättar!” Och 
det hade jag inte 

förväntat mig! 

TEXT OCH FOTO:  MAGNUS CARLSTEDT



Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet fi nns. Och det 
är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 56 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för 
människor, djur och natur. 

Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela 
på 9,4 miljarder kronor, varav 61 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!

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

Kan en lott
skapa ett  inkluderande 
samhälle för alla?

#postkodeff ekten

Rickard Sjöberg är
vinstutdelare i Postkodlotteriet.
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FUB I VÄRLDEN

Det är förmiddag på Mamas Retro, en 
secondhandbutik i centrala Göteborg. 
Begagnade kläder för barn, bebisar och 
blivande mammor trängs på ställ och i 
hyllor. Snart ska dörren mot gatan låsas 
upp och de första kunderna komma.

Ann-Louise Slotthag har just klätt 
om skyltdockorna i fönstret. Eller 
dockor, förresten – i butiken finns bara 
könsneutrala skyltnallar.

Ann-Louise jobbar här sedan 
2012. I dag blir det mest kassajobb 
för hennes del, tror hon. Men annars 
varierar arbetsuppgifterna mycket i en 

secondhandbutik 
och Ann-Louise 
gör det mesta.

– Jag är ett 
och alla, säger 
hon. Jag stryker, 
jag står i kassan, 
jag byter kläder  på 
skyltdockorna …

Hon säger 
att hon trivs bra 
här. Efter att ha 
provat andra 
v e r k s a m h e t e r 
är det här hon 
känner sig hemma. 
Alla kläder som 
kommer in till 

butiken ska tvättas, och mycket behöver 
strykas. En del saker lagas och annat sys 
om. Det är en kreativ plats, full av form, 
färg och mönster. Och av medarbetare 
med olika bakgrund och kunskaper.
Sammanlagt jobbar här 17 personer, med 

medarbetare och handledare inräknat 
och därtill assistenter. Några är här varje 
dag, andra bara några timmar i veckan. 
Åtta av dem har Mamas Retro som daglig 
verksamhet. För de andra är butiken en 
plats för arbetsträning. Skälen till att 
jobba här varierar därför mycket. Det kan 
vara psykisk ohälsa och utbrändhet eller 
en intellektuell funktionsnedsättning. 

Olika bakgrund och förmågor
Att Mamas Retro blir en grupp med olika 
bakgrund och förmågor gör verksamheten 
annorlunda än många andra. Hur 
fungerar det?

– Det är en fråga vi ofta får, konstaterar 
Johanna Friberg, föreståndare och 
handledare på Mamas Retro.

Och svaret är: utmärkt. Hon berättar 
att verksamheten har förändrats med åren 
och efter behoven.

– När vi startade var målgruppen 
personer med intellektuella 
funktionsvariationer. Men när vi öppnade 
kom det folk och knackade på och 
undrade: ”Vad är detta? Kan man jobba 
här?”

Så blev arbetsgruppen bredare och 
även personer med psykisk ohälsa började 
arbetsträna i butiken.

– Vår erfarenhet är att alla bidrar 
jättemycket, att vi lyfter varandra.

Många som arbetstränar har både 
kunskaper och är välutbildade. Men de 
kan ha svårt med rutiner och tider. Där 
är gruppen som har daglig verksamhet i 
butiken ett stöd, de kan ofta verksamheten 
bra och är alltid i tid.

– Det funkar alltid bäst när det är en 
blandning av människor, säger Johanna.

Men hon betonar också att Mamas 
Retro så klart inte passar alla människor.

– Vi kan inte ta emot alla här – man 
måste kunna jobba i butik.

Svarta plastsäckar kantar korridoren 
som leder till rummen bakom 
butikslokalen.

– Det är vinterkläderna som ska ut, 
säger Helena Hedenström.

Helena, som är handledare, har sett 
flera växa och utvecklats genom arbetet i 
butiken.

– En person kan välja att sitta längst 
in i ateljén och knappt vågat prata med 
någon för att sedan successivt ta sig an 
klädhanteringen. Därifrån är steget inte 
långt till att stå i butiken och ta emot 
kunder.

Ovant att få ta ansvar och delta
Helena säger att skillnaden kan vara stor 
för många som kommer till Mamas Retro. 
I början kan det kännas ovant att ta ansvar 
och att vara delaktig i alla beslut.

Alla medarbetare deltar i arbetsmötet 

En bra daglig verksamhet blir ännu bättre med 

deltagare som har olika erfarenheter och förmågor. 

I secondhandbutiken Mamas Retro jobbar personer 

med intellektuell funktionsnedsättning ihop med 

personer med psykisk ohälsa. Målet är en verksamhet 

som styrs av dem som jobbar där.

Alla tar plats 
i retrobutiken

Johanna Friberg, 
föreståndare och 

handledare på 
Mamas Retro.
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som hålls varje vecka. Här tas många frågor 
upp och beslut som rör verksamheten tas 
genom röstning. Tanken är att de som 
jobbar här ska driva butiken så långt som 
möjligt. Och det finns verkligen många 
arbetsuppgifter att sköta.

– Vi jobbar med individuella 
handlingsplaner och vi jobbar väldigt 

mycket med gruppen. Vi förändrar efter 
vad folk är intresserade av. När vi fått in 
personer som tycker det är roligt med 
marknadsföring, då utvecklar vi det!

Butiken har öppnat men det är en lugn 
förmiddag. De få kunderna plockar med 
kläder och leksaker.

– Det är mest folk när de fått lön, 
konstaterar Ann-Louise. Och det har de inte nu.

Ett vanligt jobb
Viktoria Andersson har hand om kassan. 
Hon har jobbat här i fyra år.

– Jag är här för att jag vill jobba som 
alla andra, säger hon. Och här får jag ha 
med min personliga assistent. Det får man 
inte överallt.

Viktoria har provat flera dagliga 
verksamheter förut och hon är kritisk:

– De andra var inte som arbetsplatser. 
Det var ett vuxendagis! Jag fick kämpa 
mig hit för att stadsdelen där jag bor 
tyckte jag skulle vara där. När man är 
funktionshindrad står man utanför 
arbetsmarknaden.

Men på Mamas Retro är det 
annorlunda, tycker hon.

– Det här är ett jobb. Ett vanligt jobb.
Viktoria är mycket intresserad av 

kläder och design. Drömmen är att bli 
modestylist, och snart börjar hon en 
distansutbildning på helgtid. 

I butiken jobbar hon med att sortera 
och organisera kläder.  Och i ateljén 

med remake:
– Det är typ att göra om kläder som är 

trasiga eller smutsiga, förklarar hon. De 
blir nya kläder eller gosedjur.

En kund närmar sig kassan med 
några plagg och Viktoria vänder sig mot 
kassaapparaten. Samtidigt öppnas dörren 
och fler kunder kommer in i butiken. 
Personalen bär klädsäckar, stryker och 
svarar på frågor. Det är en helt vanlig 
arbetsdag i en butik som vilar på en lite 
annorlunda grund.

• Secondhandbutik som ägs av 
resursorganisationen Forum Skills    
och drivs som ett socialt företag. 

• Daglig verksamhet och arbets-
träning i samma verksamhet. 

• Finns på Tredje Långgatan i Göte-
borg och i Gårdsten. Verksam-

  heterna har lite olika inriktning. 
• Vänder sig till kvinnor och 
   transpersoner. 

Mamas Retro

Ann-Louise Slotthag och Caroline 
Brems bakom disken.

Välklädd 
skyltnalle 
visar plaggen 
i butiken 
som vill vara 
normkreativ. 

Viktoria Andersson har jobbat på Mamas Retro i fyra år. Hon trivs bra i kassan, 
även om hon helst syr om och designar kläder.  
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Julia Bentfjord och 
Mathilda Jansson 
från Kulturrummet 
AniAra vid sin 
skulptur Big Head.

Det står skulpturer längs fönstren och unik konst av stor bredd 
täcker väggarna. Det är välbesökt i utställningssalen på Hässleholms 
kulturhus. Stämningen och ljudnivån är hög, chips och plastglas 
med cider i händerna. 14 av konstnärerna som antagits till 
utställningen Nya Stjärn-Scott är här på vernissagen. 

Och de konstnärer som ställer ut här i dag har alla skäl att vara 
nöjda. Konkurrensen har varit hård. Uttagningen fungerade som 
till många större salonger. Över 120 konstnärer hade lämnat tre 

Nya Stjärn-Scott
lyser upp konsten

På utställningen Nya Stjärn-Scott 
visas konst av konstnärer som alla har 
en intellektuell eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. En unik utställning 
med unik konst. Och den första i sitt slag. 
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UTSTÄLLNING

Karin Göransson har målat länge . I bakgrunden hennes bild Livsglädje. 

Thomas Lind från Lund 
skapar sina bilder med 

olikfärgade häftstift. 

verk var i ansökan. Av dem valdes 34 stycken ut. 
– Vi lade upp tavlorna på ett bord, 50 stycken i taget. Sedan satte 

vi stjärnor, 1, 2 eller 3. Och sedan räknade vilka som fått flest.
Det berättar Emelie Hansson. Hon har gått bildlinjen, målar 

själv och är en av dem som ingått i juryn. 

Viktig mötesplats
Emelie tar upp hur viktigt det kan vara att träffa andra med samma 
intresse. Och att det kan stärka en om man har svårigheter på grund 
av en funktionsnedsättning. 

– Det har varit en dröm att träffa andra som målar, en gemenskap. 
Nu har man plötsligt många liknande bakom sig. Själv har jag varit 
rädd att åka ut själv, som att åka tåg hit i dag. Men det är värt det!

Anneli Aaltonen Krantz har lett juryarbetet. Hon säger att juryn 
inspirerats av Liljevalchs salonger i hur de lagt upp arbetet.  

– Juryn fick inte veta namnen på konstnärerna eller från vilken 
verksamhet de kom, berättar hon. 

Hon betonar bredden i utställningen, och den konstnärliga 
kvaliteten. Salongen har också haft sökande från stora delar av landet.

Hanna Björklund, som jobbar mycket med textilkonst, har också 
ingått i juryn. Hon tycker inte att urvalet varit så svårt:

– Man ser ganska fort när det är välarbetad konst. Man ser när 
de har jobbat med detaljerna. 

Skulptur tillsammans
En av Hannas favoriter är ett samarbetsprojekt. Gruppen 
Kulturrummet AniAra ställer ut skulpturen Big Head. Ett jättestort, 
textilklätt skulpturhuvud, försett med hundratals flätor i olika tyger, 
mönster och strukturer. Skulpturen sattes ihop under en träff där 
flera verksamheter möttes och arbetade tillsammans. 

– Jag tycker det symboliserar att alla har rätt att ta plats, säger 
Julia Bentfjord, en av konstnärerna bakom skulpturen. 

– Ja, och mångfalden, säger Mathilda Jansson, som hållit i 
projektet. 

28-åriga Vidar Lorimer Olsson har skapat konst i många år. 
Hans bilder är byggda av mönster i starka färger. Han berättar om 
hur tavlan Mönster kom till.
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– Jag gjorde den till min brorsas band, den hänger i deras 
replokal. De spelar Balkanmusik, berättar han.

Tavlan är stor och kvadratisk, målad i akrylfärg på duk. 
Processen är lång och kräver noggrannhet.

– Jag har suttit och tänkt väldigt mycket på hur den ska se ut. 
Och på vilka färger jag ska använda. Jag tänker alltid på hur det ska 
se ut och vara, berättar Vidar.

Varifrån får du idéer och inspiration till dina bilder?
– Jag får idéer från mönster i olika mönsterböcker och från 

bilder i kyrkor. 

Konsten betyder mycket
Vidar målar både hemma och på sitt jobb, Diabasen i Lund. 

Han har ställt ut flera gånger tidigare på olika platser i Skåne. Han 
tycker att det är bra med en utställning där alla konstnärer har 
funktionsnedsättning. 

– Jag tycker det är viktigt för att man ska kunna se vad alla andra 
gör och hur de har gjort.

Han ser på tavlan och förklarar varför konsten är viktig för 
honom.

– Jag blir glad av den. Jag blir lugn av den, den hjälper mig att ta 
bort dumma tankar. Jag blir glad av resultatet. Jag kan se i tavlan om 
där är några fel i den. Det betyder … mycket! 

Karin Gunnarsson, från Kristianstad ställer ut tre målningar på 
Nya Stjärn-Scott. Karin har målat i 20 år och ställt ut många gånger. 
Hennes färgstarka bilder dominerar mittpartiet på salens ena 
långsida. Den största, Livsglädje, har ett lysande rött blomstermotiv 
mot gul botten. Det är en bild som verkligen utstrålar livskraft och 
livsglädje. Men som kom till i en svår tid:

– Jag målade den när min sambo just hade dött, berättar Karin. 
Då bestämde jag mig för att måla den. 

Karin har gått konstskolan Freja, hon målar mycket hemma men 
också på jobbet, den dagliga verksamheten Odal i Kristianstad. 

Utställningen pågår till den 10 november i Hässleholm. 
Arrangörerna hoppas att den sedan kan turnera till flera platser.

• Konstutställning inspirerad av konstnären 
Judith Scott (1943–2005) som bland annat 
medverkade i Vienedigbiennalen. 

• Alla utställare har en intellektuell eller neuro-
       psykiatrisk funktionsnedsättning.

• Av över 120 sökande konstnärer valdes 34 ut.
• Utsällningen är ett samarbete mellan Kultur och 

kvalitet, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Hässleholms kulturhus, Kulturbyråkraterna och 
Allmänna arvsfonden. 

• Pågår på Hässleholms Kulturhus till den 10 
november. 

Detta är Nya Stjärn-Scott:

Dela av juryn. Emelie Hansson, Anneli Aaltonen 
Krantz och Hanna Björklund.

Vidar Lorimer 
Olsson inspireras 
bland annat av  
kyrkomålningar i 
sin konst. 

TEXT OCH FOTO:  MAGNUS CARLSTEDT
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”Det finns ju pengar!”
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Kurt Edvinsson 
har dragit in 
hundratusentals kronor 
till föreningen genom 
sponsring och fonder. 

Mild höstsol täcker Sturkö och 
FUB:s semesteranläggning Sjöbacka. 
Sommarsäsongen är över även om 
stugorna är bokade till helgen. Annars 
har det varit ovanligt få sommargäster här 
denna sommar. Snickarna har däremot 
varit desto fler. 

– Det har varit byggarbetsplats 
den här säsongen, konstaterar Tomas 
Gotthardsson, ordförande för FUB Östra 
Blekinge, och ser ner mot vattnet. 

– Men de nya stugorna är redan bokade 
för nästa sommar, fortsätter han. 

FUB Östra Blekinge  bildades i mitten 
av 60-talet. Semester anläggningen 

Sjöbacka blev 
möjlig 10 år senare. 
Sjötomten, med 
h u v u d b y g g n a d , 
stugor och 

husvagnsplatser, renoverades och byggdes 
upp. Under 80- och 90-talet blomstrade 
verksamheten. Medlemmar hyrde in 

sig, gruppbostäder använde stället och 
kommunen ordnade läger. Men de senaste 
tio åren har verksamheten avtagit och 
byggnaderna förfallit. 

– Jag har ju varit revisor under många 
år och sett hur föreningens ekonomi gått 
allt sämre, berättar Kurt Edvinsson. 

År 2016 var det så illa att föreningen 
stod inför ett vägval:

– Antingen sålde vi anläggningen eller 
så rustade vi upp den. 

Ville rusta upp
Styrelsen ville rusta, men det skulle bli 
dyrt. Riktigt dyrt. De oisolerade stugorna 
var rivningsfärdiga och behövde bytas ut. 
Tillgängligheten var dålig. Bara kostnaden 
för kommunalt vatten och avlopp, vilket 
var en förutsättning för bygglov, skulle 
kosta 600 000. Trots det beslöt styrelsen att 
anläggningen skulle räddas, och Kurt tog 
på sig jobbet att försöka hitta finansiering.

 – Jag tänkte: det kan ju inte vara en 
omöjlighet! Men föreningen hade inga 
pengar alls …

Men Kurt lyckades. I dag har två 
nybyggda stugor med god tillgänglighet 
ersatt de gamla, kommunalt vatten 
är grävt och indraget. En tredje stuga 

väntar på rivning för att ersättas med 
ett vinterbonat och tillgängligt hus. 
Dessutom har bastun i duschlängan bytts 
ut mot en tillgänglig toalett och dusch. 

Kurt har ett långt yrkesliv som revisor 
bakom sig och ett mycket stort kontaktnät. 
Med hjälp av det har han samlat ihop cirka 
3 miljoner kronor till Sjöbacka. Två tjocka 
pärmar dokumenterar hela projektet. 
Enligt Kurt bygger allt på kontakter.

– Jag har ett hyfsat stort nätverk med 
personer som i sin tur känner personer. 
Det sprider sig, konstaterar han. Sedan har 
det varit ett jagande av fonder, stiftelser, 
lokala föreningar och företag. 

Från olika håll
Pengarna kommer från olika håll. 
Huvuddelen är från Allmänna 
arvsfonden. 500 000 kommer från fonder 
och cirka 800  000 kommer från företag 
och föreningar. Ofta är det de medelstora 
företagen som bidragit. Många gånger har 
de gjort jobb till rabatterat pris, skjutit till 
pengar eller material. 

– Mycket har vi fått till inköpspris, 
säger Kurt. Och kommunen har bidragit, 
de har behövt lära upp folk i att bygga hus, 
som integrationsprojekt. 

Alla föreningar behöver pengar till verksamheten. Men det finns en lösning som 
få utnyttjar: i Östra Blekinge har FUB dragit in flera hundra tusen i sponsring. Och 

räddat föreningens semesteranläggning i skärgården. 

Thomas 
Gotthardsson 
visar en av de 
nya stugorna. 
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Ett stort steg på vägen. Nya stugor på plats med ekonomisk hjälp 
från många håll. På bilden FUB:s kassör Bernt Roos, ordförande 

Thomas Gotthardsson och Bengt Jonsson från DHR. 

En nybyggd toalett som 
kan användas av alla 

ökar tillgängligheten. 

Bernt Roos berättar att de nya stugorna 
redan bokats inför nästa säsong. 

Genom att projektet blivit känt har 
också fler fått upp ögonen för FUB:

– Vi har faktiskt fått några nya 
medlemmar bara genom det, säger Bernt 
Roos, kassör i föreningen och den som 
håller i uthyrningsverksamheten. 

Han berättar nöjt att han redan fått in 
flera bokningar för nästa sommar. Bernt 
har varit med sedan Sjöbacka var nytt. 
Han minns när verksamheten stod på 
topp och tror att renoveringen kan lyfta 
föreningen dit igen. 

Framåt är det rivning av ännu en 
fallfärdig stuga som gäller, och bygget av 
en ny med bättre tillgänglighet. Målet är 
alltså att få anläggningen i gott skick så 
att den åter kan komma till användning. 

Men också ge inkomster som bekostar 
driften och gärna annan verksamhet. För 
tanken är att pengarna som Kurt dragit in 
ska användas till just upprustning – till 
driften ska det räcka med intäkter från 
själva anläggningen. 

Samverka med andra
– Sjöbacka har tagit för stor del av 
föreningens tid och energi, konstaterar 
Tomas. Det har helt enkelt inte funnits 
tid, kraft och pengar över till annan 
verksamhet. 

Planen är därför att samarbeta med 
andra funktionsrättsföreningar i trakten. 
Det var också en del av ansökan till 
Allmänna arvsfonden: genom att göra 
anläggningen tillgänglig för fler går det 
att hyra ut den och få till en gemensam 
skötselplan med andra organisationer. 

På infarten till Sjöbacka står Kurt 
Erlandsson och pratar i mobilen. När 
han lägger på berättar han att det var 
asfaltläggaren. Infarten och gångvägarna 
behöver repareras. Han skakar på huvudet 
och konstaterar att det finns mycket mer 
att göra. Arbetet med att jaga pengar 
fortsätter.

Finns det inga risker med att låta företag 
och föreningar sponsra föreningens 
verksamhet?

– Nej, det tycker jag inte, säger Kurt. 
Och ordförande Tomas fyller i:
– Det finns ingen som villkorat 

någonting när de bidragit. 
Så du tycker att fler föreningar borde 

leta sponsorer så som ni? 
– Ja! Jag menar – det finns ju pengar. 

Det gäller bara att söka upp dem. Men det 
tar tid. Och det tar kraft. 

• Det krävs kontakter i det lokala 
näringslivet. Titta i ert medlemsre-
gister! Vem kan tänkas ha kontakter 
eller känna någon som har det?

• Det finns många lokala fonder att 
söka, banker är en bra inkörsport. 
De har alltid pengar man kan söka 
till välgörande ändamål.  

Östra Blekinges tips: 

TEXT OCH FOTO:  MAGNUS CARLSTEDT
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Gretas teckning av 
Staffin Beach och Ellie 

Griffiths

Milla Lindholm 
provar utställningen.
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Sinnerligt är en utställning för alla sinnen som finns på Hälsing-
lands museum i Hudiksvall. Den upplevs med känsel, lukt, syn och 
hörsel och är särskilt framtagen för att passa barn och unga med 
grava intellektuella funktionsnedsättningar eller autism. 

Utställningen är skapad av Laura Blake, bildkonstnär, och Ellie 
Griffiths, scenkonstnär, med utgångspunkt från Greta McMillans 
konstverk Staffin Beach. Greta kommer från Skottland och målar 
med en ögonstyrd dator.

Handlar om havet
Utställningen handlar om havet, klip-
porna och stranden och de ljud, synin-
tryck och dofter som är så speciella i 
den miljön. Besökarna får, ja uppmanas 
faktiskt, att ta på, lukta, sitta och klättra 
på installationerna. 

Här finns bland annat en ljudtunnel 
med högt ljud från strandens vågor, ett 
tält med golv som efterliknar sand som 
vågor sköljt över och olika kuddar som 
doftar hav och ett rum med stora olik-
formade lådor som låter och vibrerar av 
ljudet från olika stämmor i en folksång från Skottland, och mycket 
mer.

Vad som gör Sinnerligt så unik är att man redan i planerings-
stadiet fokuserat på att det ska vara tillgängligt för alla. Här finns 
till exempel ett vilrum med sittkuddar precis intill utställningen om 

ANNONS

AKTUELL UTSTÄLLNING

ANNONS

Utställningen för alla besökare och alla sinnen

man behöver vila lite. Lift finns också.
Antalet besökare per tillfälle är begränsat till åtta. Man kan boka två 
timmar och komma och gå som man vill under tiden. Ingen annan 
får din bokade tid om du är sen.

Sinnerligt är en del av projektet 
Scen:se, som är ett treårigt konst- och 
kulturprojekt från Hudiksvalls kommun 
och Glada Hudikteaterns supporterklubb 
med stöd från bland annat Arvsfonden 
och Svenska Postkodstiftelsen. FUB deltar 
också i projektet.

Projektledaren Eva von Hofsten berät-
tar att man även kommer att skapa två 
scenkonstföreställningar i samarbete med 
Folkteatern Gävleborg och Riksteatern 
Barn och Unga. 

Scen:se kommer i slutet av projektet att 
resa runt i Sverige, med utställningen och föreställningarna. Målet 
är att man ska besöka 4–5 orter, men vilka är ännu inte helt klart.

I Hudiksvall pågår utställningen till den 24 november. Läs mer 
på www.scense.se.

Tänk dig en utställning framtagen för att passa barn och unga med grava 
intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Det är utställningen Sinnerligt. 

Milla Lindholm och Stina Almström, 
tillgänglighetsstrateg i Hudiksvalls kommun.

TEXT OCH FOTO:  MONICA STJERSTEN

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.

Läs mer på  
nytida.se

Välkommen till Nytidas 
dagliga verksamheter



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

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

Behöver du stöd ut i 
arbetslivet?
Via Misa kan du få daglig 
verksamhet på en arbetsplats som 
passar dig.
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FUB Norrtälje arrangerade 
konsert med Kjell Lönnå

ANNONS

Kjell Lönnå och manskören KFUM Sundsvall bjöd den stora 
publiken i Norrtälje kyrka på en fantastisk musikupple-
velse den 19 augusti. Det var FUB Norrtälje som ordnade 
konserten tillsammans med Norrtälje–Malsta församling. 
Humor och allvar blandades på ett skickligt sätt både i 
urvalet av låtar och i Lönnås livfulla berättelser inför varje 
låt. Konserten kom till tack vare en kontakt mellan Kjell 
Lönnå och föreningsvännen Bengt Ericsson, som i sin tur 
anlitade oss som arrangör.

Hos FUB Falkenberg har det varit 
en fullmatad sommar. Här är lite av 

allt som hänt. 

Sommaren kom tidigt till 
västkusten och varade i 
mer än tre månader.  
Det har varit strålande sol 
och väldigt varmt hela som-

maren. En del tycker det 
är skönt medan andra har 

haft det jobbigt med värmen.
I april invigde vi en ny lokal med ett after work. Vi åt 

god mat och dansade lite.
I maj hade vi sidovagnsrally tillsammans med Svea 

motorcykelklubb. Citat från dagen: ”En dröm har gått i 
uppfyllelse”, ”Den bästa dagen på 24 år”.

I juni hade vi vårt årliga midsommarfirande på en 
gammal halländsk gård. Vi har ingen midsommarstång, 
men flaggstången är utmärkt att dansa runt.

I juli var det grillförbud, så någon grillning på 
stranden blev det inte. Det var första gången vi varit 
med om detta. Men det hindrar oss inte från att 
träffas, bada och ha en härlig kväll tillsammans.  
Det blev en ändå en rolig kväll med kitesurfare, katter 
och bärgning av bilar.

I augusti avslutade vi sommaraktiviteterna med en 
cruising med fina raggarbilar. Tyvärr lyckades vi pricka in 
en av de få dagar då det regnade. Men det gick bra ändå.

Hösten kom, och grillförbudet gällede inte längre.  
FUB Falkenberg, och Inre Ringen Falkenberg laddade 
inför valet med att ”grilla” våra lokala politiker!

Aktiv vår och sommar 
med FUB Falkenberg.

TEXT OCH FOTO:  MARGARETA WIKLUND

After work i nya lokalen.

Sidovagnsrally på vårkanten. Dans runt flaggstången! Regnig cruising i augusti. 
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Camilla sjöng duett 
med Markoolio

Funktions-
hinderbanan

till Örebro

FUB Jokkmokk på 
fjällutflykt

Funktionshinderbanan 
driver en kampanj för 

att få fler schyssta LSS-
boenden.

I juni åkte FUB Söderköping till Gröna 
Lund. Artisten Markoolio ”gav bort” bil-
jetterna till en dag. Han ville att de som 
kanske inte har råd, eller andra utsatta i 
samhället, skulle söka dessa biljetter. Det 
gjorde FUB i Söderköping, och i april 
visade det sig att föreningen fått 70 biljetter 
till en dag på Gröna Lund den 17 juni. 

42 stycken åkte tidigt på morgonen till 
Gröna Lund. Vi hyrde en buss som vi bjöd 

medlemmarna på, så hela denna resa blev 
gratis för våra FUB-medlemmar. Det är så 
bra att vara medlem i FUB!

Ett antal personer fick komma med 
upp på scenen, och då kom vår medlem 
Camilla från Söderköping upp på scenen. 
Markoolio frågade om någon ville sjunga 
med honom, så Camilla sjöng då duett med 
Markoolio, de sjöng låten Värsta schlagern, 
som han annars sjunger med Linda Bengtzing. 

För att få uppmärksamhet och sprida 
kunskap om LSS-boenden cyklar de 
från Gävle till Göteborg. Det är Robert 
Bertkhuizen som startat kampanjen. 
Längs vägen stannar de till i olika stä-
der, bland annat Örebro. De utmanar 
politikerna som bestämmer i LSS-frå-
gor och tycker att de ska praktisera på 
ett LSS-boende. I år har 37 politiker 
accepterat utmaningen. 

I Örebro har nästan alla i Nämnden 
för funktionshindrade varit ute på 
praktik i olika bostäder. Någon var 
ute en hel vecka, andra någon eller 
några dagar. Den 19 september kom 
Robert och de andra i kampanjen till 
Örebro. Deltagarna i Funktionshinder-
banan,ordförande Georg Barsom och 
vice ordförande Fisun Yavas mötte 
hyresgästerna på Olaigatan 31. 

Politikerna fick också prova på de 
speciella glasögon som kampanjen har 
med sig. När man provar glasögonen 
kan man få en känsla av hur det är att 
vara ljud- eller ljuskänslig.

I början av september gjorde delar 
av Jokkmokks FUB en utflykt till Stora 
Sjöfallet, 15 mil från Jokkmokk, rakt in 
i fjällvärlden.

Det som en gång var ett stort och 
mäktigt vattenfall består i dag bara av 
strilar på grund av regleringar. 

Vi besökte Naturum Laponia, en fan-
tastisk byggnad med information om 
världsarvet, utställning med mera. 

Efter guidning åt vi stora och goda 
våfflor med grädde och hjortronsylt. 

Det var en jättetrevlig dag, hälsar alla!

TEXT OCH FOTO:  BARBRO RÖNNQVISTTEXT OCH FOTO:  MARGARETA WIKLUND

Camilla Berg-Wolsink sjunger med Markoolio. 



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

FUB är en del av UNIK Försäkring. 
Det innebär att du som medlem kan 
teckna förmånliga försäkringar för 

bil, villa, hem, fritidshus, husbil, husvagn, släpvagn, båt och olycksfall för 
dig och dina familjemedlemmar.

FÖRMÅN FÖR ALLA MEDLEMMAR I FUB

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende

Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle 
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen. 

Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer! 

Telefon: 010-490 09 91
Hemsida: www.unikforsakring.se
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Läns-FUB:s styrelse, lokalföreningars 
styrelser, Inre Ringen Halland samt revi-
sorer och valberedningar var inbjudna. 58 
deltagare hade anmält sig.

Första dagen var vi stolta över att riks-
förbundets nya ordförande Harald Strand 
kunde komma och berätta för oss om LSS. 
Han pratade om FN-konventionen och 
Funktionsrättskonventionen. 

Målet med LSS är inte uppnått efter de 
25 år som lagen har funnits. Kanske är det 
så att Funktionsrättskonventionen måste 
bli svensk lag för att LSS-målet om ”ett liv 
som andra med goda levnadsvillkor trots 
funktionshinder”, äntligen ska uppnås? 
”Vi intresseorganisationer måste påbörja 
detta intressepolitiska arbete redan nu! 
Har vi lyckats med Barnkonventionen så 
borde Funktionsrättskonventionen stå på 
tur”, menar Harald Strand.

Föredrag om att åldras
Kia Mundebo pratade om ”Att åldras 
med utvecklingsstörning”. Kia ställde 
några frågor som deltagarna diskuterade 
i olika grupper. Det här är ett område som 
kommer att ge en del arbete i framtiden. 
Viktigt att bevaka att äldre personer med 
utvecklingsstörning inte glöms bort och 
att personal på boenden får kunskap om 
åldrandet.
Första dagen avslutades med ett dans 

fusionpass som leddes av Inre Ringen Fal-
kenberg. Det blev en liten introduktion till 
andra dagens föreläsningar, som handlade 
om idrott, träning och vad som händer i 
kroppen när man tränar.

Inger Myrén, Falkenberg, började med 
att berätta och visa bilder från sin medver-
kan som volontär i Special olympic games 
i Göteborg i maj 2018. Inger jobbade som 
arenavärd med olika uppgifter under tre 
dagar. Prins Daniel invigde Special olympic 
games i Lisebergshallen och det var en 
härlig fest. 

Specialvarvet är en annan tävling som 
går av stapeln dagen före Göteborgsvarvet 
varje år. Där var Inger uppe och fotogra-
ferade. Falkenbergs dagliga verksamhet 
genom Bräcke Diakoni deltog med 70 
deltagare. Deltagarna kommer från hela 
Sverige.

Special olympic games
Hallandsloppet är en ny tävling som vi 
tillsammans med OK Gläntan i Vessigebro 
startat. Alla kan vara med oavsett om man 
sitter i rullstol eller går med rullator. 

Emma Carlsson och Patrik Svanberg, 
Laholm, tog över och berättade om sin 
medverkan i Special olympic games de två 
senaste åren. De har fått flera medaljer i 
friidrott. De har också deltagit i Laxaspelen 
i Halmstad. Det är viktigt att träna för sin 
hälsa, och man får många nya vänner. 

Emma och Patrik tränar i Halmstad. 
De uppmanade alla att börja och gå med i 
någon klubb. 

Emma berättade om sin ”resa” från att 
ha varit överviktig med en del sjukdomar 
som följd. Hon har promenerat mycket, 
tränar friidrott med mera och har lagt om 
kosten helt och hållet.

Emma Myrén, sjuksköterska på Var-
bergs sjukhus, talade också om vikten av 
att träna. Flera av deltagarna berättade om 
vad de tränar regelbundet. Det var bland 
annat bowling, vattengympa, yoga, rid-
ning, fotboll och promenader. Möjligheten 
att träna olika sporter i sin kommun kan 
variera mycket beroende på brist på lämp-
liga ledare. Emma berättade också om vad 
som händer i kroppen när man tränar och 
vad man ska tänka på efter att man tränat.

Hur locka till träning?
Det blev också en stund att diskutera hur 
man ska få med sig dem som aldrig tränar. 
Daglig verksamhet och boenden är viktiga 
för att inspirera deltagare att röra på sig i 
vardagen. 

Kan vi göra något gemensamt i Halland 
för att skapa tillfällen att träna? Det här är 
ett område vi också behöver jobba vidare 
med. Kontakt ska tas med Hallands idrotts-
konsulent.

Mycket av detta kunde knytas an till det 
Kia pratat om dagen före.

Som sista punkt på konferensen dis-
kuterades framtidsfrågor. Deltagarna blev 
tilldelade ett antal frågor: ”Hur får vi nya 
medlemmar?”, ”Syns vi tillräckligt?”, ”Hur 
vill vi uppfattas?” var några av frågorna 
som diskuterades i grupper. En samman-
ställning och analys av svaren kommer att 
göras. 

På lördagskvällen blev det god middag. 
Christer Borg spelade upp till dans, och det 
var många som var uppe på dansgolvet.

Länsförbundets ordförande Kerstin 
Tegnér tackade alla för engagemanget och 
bra diskussioner.

FUB Hallands 
verksamhets-

konferens 
på Tylebäck i 

Halmstad.

TEXT OCH FOTO:  INGER MYRÉN

Gruppdiskussion under en fullspäckad verksamhetskonferens  i Halland. 

Den 15–16 september 
höll Länsförbundet 

i Halland sin 
verksamhetskonferens 

på Tylebäck i Halmstad.



Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av 
WaterCircles Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Torhamnsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare 
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FUB är en del av UNIK Försäkring. 
Det innebär att du som medlem kan 
teckna förmånliga försäkringar för 

bil, villa, hem, fritidshus, husbil, husvagn, släpvagn, båt och olycksfall för 
dig och dina familjemedlemmar.

FÖRMÅN FÖR ALLA MEDLEMMAR I FUB

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende

Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle 
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen. 

Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer! 

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