.
. . L.A S T
LATT

6 -2 0 1 7

FUB

F Ö R B A R N , U N G A O C H V U X N A M E D U T V E C K LI N G S S TÖ R N I N G · N U M M E R 6 D E C E M B E R 2 0 17

Lerins lärlingar – ny TV-serie
Anna höll tal i EU-parlamentet

Nya
vänner

God Jul och Gott Nytt År!
Mina vänner • Inre Ringen har ordet • Övrigt i UNIK

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B

Deltagarna i konstskolan som medverkar i Lerins lärlingar.

Lerins lärlingar
Ny TV-serie

– Jag har utvecklats jättemycket som person
och som konstnär. Det säger Jessica Eneroth,
som är en av eleverna i den kända konstnären
Lars Lerins nya TV-program: Lerins lärlingar,
som startar i januari 2018.
Strax innan jul fick Unik en pratstund med två av de
13 deltagarna i TV-programmet: Lerins lärlingar.
Även Lars Lerin, hans man Junior var med.
– De här personerna har så mycket att berätta.
Jag vill att fler ska förstå hur det är att leva
med en funktionsnedsättning.
Något som exempelvis kan göra att man känner
sig annorlunda och lite utanför, säger Lars Lerin.

Lars med Janni och Malin.

Han fick hjälp av Wanja Asplund, som arbetar inom
enheten funktionsstöd i Karlstad att hitta personer
som ville måla tillsammans med honom.
– Att få chansen att hitta varandra genom
att hålla på med konst, är fantastiskt, säger hon.

Andreas Danielsson
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James Andersson

Dennis Hjalmarsson, deltagare.

Malin Johannesson

Viktor Cederholm

Jon Boss

Alla är lika och olika
– Jag har bara varit lärare en gång tidigare.
Då gick det inte så bra, men det har det gjort nu,
säger Lars Lerin och skrattar.
– Alla är ju olika på något sätt, samtidigt är vi alla
lika. Man måste ha respekt för varandra och hela
vård jord och universum, menar Dennis Hjalmarsson.
Han visar en fantastisk fin bild som han gjort
under de två månader som han målat
tillsammans med Lars Lerin och de andra.
Lars och Birgitta.

Målet för konstnärsgruppen var en utställning
på det kända konstmuseet Sandgrund, i Karlstad.
Junior Lerin är chef för museet.
Han har ansvar för utställningar och festligheter.
Drottningen invigde utställningen
– Det blev en fantastiskt fin utställning i somras.
Drottning Silvia kom och öppnade utställningen.
Alla var jättestolta. De eleverna
som målat med Lars är så fina personer.
De har så stort hjärta och är så vänliga mot alla.
Det är så man ska vara mot varandra i livet.
Man ska mötas med hjärtat, säger Junior bestämt.

Emilia och Pär

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Det håller alla med om. Sedan visar Jessica
stolt sitt självporträtt.

Junior och Lars Lerin.

Jessica Eneroth, deltagare.

Fakta:
Lerins lärlingar startar den 10 januari klockan 21.00
i SVT1 och SVT Play.
Lars och Junior Lerin
fick FUBs Störd och Stolt-pris på galan 2015,
för att de gör mycket för personer
med funktionsnedsättning,
exempelvis ordnar utställningar på museet i Karlstad.

Stolta för programmet
– Vi är alla lika stolta för den här TV-serien.
Jag tror alla har utvecklats,
både som konstnärer och som människor.
Under den här tiden har vi blivit vänner för livet,
säger Lars och Junior Lerin och ser väldigt glada ut.
FOTO: ULRIKA MALM/SVT

Johanna Backman

Timmy Bäck

Birgitta Corbell

Janni Littorin

Pär Anteryd
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KUNSKAP ÄR MAKT!

Europa-parlamentet i Bryssel. 800 personer lyssnade när Anna Hildingsson från Inre Ringen Sverige talade.

Inre Ringens ordförande, Anna Hildingsson,
talade om rätten att rösta i EU-parlamentet.

Anna Hildingsson pratade i EUs parlament i Bryssel,
den 6 december. 800 personer var där och lyssnade.
200 personer av dem var personer med en utvecklingsstörning.
EPPD (EUROPEAN PARLIAMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES)
som det heter på engelska har varit tre gånger förut.
Rätten att rösta
45 personer höll korta tal under dagen.
Inre Ringen Sveriges ordförande Anna Hildingssons tal
handlade om rösträtt för personer med utvecklingsstörning.
Sverige är ett av de få länder inom EU där alla medborgare
har rätt att rösta.
Det här är Annas tal:
(några ord är omskrivna till lättare svenska av Unik).
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”Hej!
Jag heter Anna Hildingsson och kommer från Sverige.
Min organisation, FUB, är en nationell organisation
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.
Jag är ordförande för FUBs sektion
för medlemmar med utvecklingsstörning.
Den heter Inre Ringen.
År 1989 fick personer med utvecklingsstörning
rätten att rösta i Sverige.
Äntligen blev vi medborgare på riktigt!
För det måste vara så, eller hur?
I samma land får det INTE finnas två sortens medborgare
Anna Hildingsson, ordförande
– dom som har rätten att rösta
Inre Ringen
och dom som INTE får rösta
på grund av en funktionsnedsättning.
Men det räcker inte att rösträtten finns inskriven i lagen.
Det är bara första steget!
Åren efter 1989 röstade nästan inga personer
med utvecklingsstörning.
Men sedan kom kravet att de politiska partierna
som sitter i Sveriges riksdag OCH alla myndigheter
måste ha information på lättläst.
Först då började personer med utvecklingsstörning
rösta mer. Och det är jätteviktigt eftersom vår vardag
påverkas myckdet av politiska beslut!
Inför valet 2014, deltog FUB i en satsning
där personer med utvecklingsstörning
fick chansen att lära sig om hur samhället fungerar.
Hela åttio procent av dom
som hade gått utbildningen röstade på valdagen.
Med andra ord – KUNSKAP ÄR MAKT!
Jag hoppas verkligen att ingen medborgare i EU
ska hindras från sin rätt att rösta. Det är ju en mänsklig rättighet!
Men kom ihåg att rösträtten OCH tillgång
till begriplig samhällsinformation hör ihop.
För det är ju så: att det som är nödvändigt för en del
är bra för alla!
”Tack för mig!”
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10 års jubileum för
G A L AN i Täby
Den 19 februari är det dags för årets Gala i Täby.
Galan är för personer med funktionsnedsättning.
I år firar den 10 års jubileum.
– Alla från hela Sverige är välkomna på galan.
Ju fler som kommer
desto roligare är det, säger Greger Schollin-Borg,
fritidsutvecklare i Täby kommun,
som ordnar galan.
VAD HÄNDER PÅ GALAN?
Fullt ös på Galan 2015.
GALAN FIRAR 10 ÅRS JUBILEUM.
JAN JOHANSEN kommer. ANNIKA HERLITZ kommer
(Sångröst i Frost), GLADIATORPLEXUS kommer.
SUPERDANSMETTE kommer.
Det blir GG-SHOW med Gustav och Greger.
Dessutom är ”SVART PIST BAND” med och spelar.
(De spelar i vanliga fall med Robert Wells.
Dessutom blir det sång,
galenskaper, överraskningar och helt enkelt en...
helt underbar fest. En tre timmar lång dunderfest
inklusive ciderbubbel och tilltugg.
Kom galaklädd! Vi skulle bli såååååååååå glada om Du kommer!!!

Jan Johansen och Pousette sjunger tillsammans på
galan förra året.

NÄR?
Månd 19/2 kl 13.00 (slut ca 16.15)
VAR?
Tibbleteater, Attundavägen 1,Täby
HUR BOKAR DU BILJETTER?
boka på länken här...https://www.nortic.se/dagny/show/51033
Rullstolsplatser/med assisent bokas direkt av mig. Maila mig

Malin och Otto sjunger tillsammans på Galan 2015.
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Kontakt:
Greger Schollin-Borg
Fritidsutvecklare, Utförarenheten Funktionsnedsättning,
Täby Kommun
greger.schollinborg@taby.se, 0766-437549
FOTO: STEFAN SIGEMO

Glögg för kalla vinterdagar
Det här behöver du:
75 centiliter blandad saft som
svartvinbärssaft eller flädersaft
1 kanelstång
3 bitar torkade pomeransskal
5 kryddnejlikor

Så här gör du:
1. Blanda saften.
Saften ska vara rätt stark och söt.
2. Koka upp 3 deciliter blandad saft med kryddorna i en kastrull.
Spar resten av saften till sedan.
Stäng av värmen och låt stå i cirka 10 minuter.
3. Ta upp kryddorna eller sila av saften
i en större kastrull och tillsätt resterande saft.

1 deciliter russin till servering

4. Värm till lagom värme och servera
den alkoholfria glöggen med skållade mandlar och russin.

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar Unik!

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

1 deciliter skållade mandlar
till servering
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

Kvinna på 52 år. Rar glad snäll och kramgo. Söker
kille 53/56 år. Rar glad snäll kramgo helst bil och
körkort. Ska helst bo i Rättvik, Vikarbyn, helst bo i hus
och lägenhet. Intressen: natur, promenad, shoppa,
marknader, fiska, hyra stuga, crusing äta ute och ute
fika, mysiga hemmakvällar framför TV, äta marängsviss,
humor och kärlek.
Skriv till Britt-Mari 190

Hej, jag är en kille på 32 år och jag bor i Malmö,
och jag söker nya vänner och jag vill gärna hitta
kärleken, helst i Skåne Län. På min fritid spelar jag i
FIFH Malmö i en sport som heter innebandy. Mina
intressen är musik och dansband. Går och lyssnar på
Lasse Stefanz. Vill hitta en trevlig tjej i samma ålder som
jag 33-35.
Skriv till Eric 258

Hej, jag heter Thomas är 51 år och vill träffa en
pojkvän. Du ska vara snäll och vilja ta hand om mig
och ge mig värme och kärlek. Är lite rund och mjuk.
Bor hemma hos min mamma i Södertälje. Det är bra
om du bor i Stockholm och har bil. Puss och kram från
Thomas.
Skriv till Thomas 079

Hej! Jag heter Pelle och är 60 år. Jag bor på
ett Serviceboende på Södermalm i Stockholm. Mitt
största intresse är att rita och måla. Jag gillar också
HBTQ-frågor, att gå på loppisar och köpa gamla saker,
mat, 50-talsmusik och att åka runt till olika platser i
Stockholm med hjälp av min elscooter. Jag söker en
likasinnad kille i Stockholmsområdet mellan 25 och
60 år för vänskap som förhoppningsvis kan bli kärlek
om kemin är den rätta. Med dej vill jag fika, gå på
restaurang, titta på TV, lyssna på musik och kramas i
soffan.
Skriv till Pelle 010

Letar du efter din drömtjej? Då kan du sluta leta
för jag är här. Eller vill du erövra världen? De kan vi också
göra! Jag är inte Angelina Jolie, men man kan inte få
allt här i världen. Vart finns du då? Bra fråga! Jag bor i
Örebro med min hamster Harry och är 31 år. Musiken
och TVspel är mina intressen! Vill du veta mera så finns
jag här. Skicka gärna kort på er!
Skriv till Johanna 165

Hej! Jag är en tjej på 29 år. Jag bor på ett
serviceboende i Lund. Mina intressen är musik, djur
och gå på bio, fika, gå på promenader och vänner och
lite allt möjligt. Jag vill ha vänner i min egen ålder 2935 år. Vill ha vänner i Lund och kommuner i närheten.

Hej! Jag är en ung kille som är 26 år och
bor i Västerbotten. Jag söker flickvän, helst från
Västerbotten. Mina intressen är bl a bio, mysiga
hemmakvällar, upptäcktsresor och skriva brev.
Skriv till Johan 059

Skriv till Anne-Li 155

Hej, jag är en 20 årig kille som älskar att dansa
till dansband. Jag undrar om det finns vuxna som
vill dansa med mig på till exempel Fyris i Uppsala,
Hågelbyparken i Botkyrka med mera, på vanliga
danskvällar. Jag är en glad och en trevlig kille som
älskar att bugga och dansar också foxtrot. Hoppas att
vi ses. Kram!
Skriv till Sebastian 260

Hej! Jag saknar någon att dela resten av mitt liv
med. Vad vill jag göra. Ha mysiga hemmakvällar med
lite god mat, som vi gör tillsammans när det finns
tillfällen. Om intresse finns hör av dig till mig.
Skriv till Stefan 188

Hej! Jag heter Anne och är 40 år. Jag bor i
Stödboende. Letar efter omtänksam och go kille
mellan 40-50 år. Mina intressen: Baka, promenader,
rida, lyssna på musik, ut och dansa, och bada. Hör
gärna av dig! Du ska helst bo i Skaraborg.
Skriv till Anne 201

Hej, jag är en kille på 40 år och bor i egen
lägenhet. Jag jobbar som vaktmästare och simmar.
Mina intresse är tjejer, länsdans, katter, utflykter och
att hälsa på min mamma en gång i veckan. Jag söker
nya vänner och en ny flickvän i ålder 30-33 år. Jag
söker också brevkompisar från Skåne till Örebro och
över hela Sverige. Jag gillar inte att vara ensam. Skicka
gärna foto och adress så hörs vi. Tveka inte skriv snart.
Skriv till Christian 055

He! Jag heter Nevzat, jag är en kille på 33 år.
Jag bor i en egen lägenhet på en gruppbostad i
Stockholm. Jag söker en tjej i min ålder som också
bor i Stockholm. Jag gillar att jobba, träna judo, gå
på danser och på bio. Jag vill ha en tjej att göra roliga
saker tillsammans med.
Skriv till Nevzat 129

Hej! Jag heter Tove och är 29 år blir 30 år i
nästa sommar. Jag bor i Örebro. Jag söker brevvänner
40-64 år. Mina intresse är: disco, pojkvännen, katter
film, shoppa, loppis, musik, stå på loppis och fika. Jag
jobbar med hundar. Tveka inte att skriva till mig. Jag
är en bra vän. Hoppas på svar.
Skriv till Tove 259

Jag är en kille på 34 år. Söker efter en flickvän
som är på min ålder. Mina intressen är att går och
bada i badhuset och cykla på stan och fika och gå på
bio. Du ska helst på i Stockholms Län.
Skriv till Peter 200

Hej, jag heter Sara. Mina intressen är myskvällar,
musik, festa, baka, vänner, laga mat, kolla på hockey,
läsa böcker och skriva brev. Jag söker nya vänner
mellan 37 och 38 år. Jag bor i Säter. Jag är 37.
Skriv till Sara 044

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

Tipsa Unik

– vad ska vi skriva om?
FUBs KANSLI
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
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Hej alla
UNIK-läsare!
Jag heter Sara Brännström.
Jag sitter i styrelsen för Inre Ringen Sverige.
I oktober bytte RiksKlippan namn.
Nu heter vi Inre Ringen Sverige!
Två frågor är extra viktiga för alla
Inre Ringens medlemmar: rätten till bra
utbildningar hela livet
och vikten av att gå och rösta
när det dags för val den nionde september 2018!
Skolan ska ge personer med utvecklingsstörning
möjligheten att utveckla sig.
Skolan ska också lägga grund till att
så många som möjligt
kan få ett arbete eller annan sysselsättning.
Här är några av Inre Ringen Sverige idéer:

LSS en annan stor fråga.
Vi vet att många har förlorat insatser
som de har fått beviljat tidigare,
exempelvis kontaktperson och ledsagning.
Vi tycker också att personalen
som jobbar på gruppbostäder och daglig
verksamhet måste ha en bättre utbildning.
Nästa år kommer vi ta fram förslag på frågor

Fler utbildningar att välja på

som Inre Ringens medlemmar

Vi tycker att det ska finnas

kan skicka till sina riksdags- och lokalpolitiker.

flera utbildningar att välja på

Det är jätteviktigt att personer

för personer med utvecklingsstörning

med utvecklingsstörning

– både på gymnasiet och på vuxenutbildningar.

verkligen få en chans att sätta sig in

Till exempel omvårdslinjen,

i vad de olika politiska partierna

barn och fritid, natur med mera.

tycker i olika frågor.

Vi tycker att det ska finnas flera yrkesutbildningar.
Vi tycker också att folkhögskolan är
ett jättebra alternativ för oss.
Men vi oroar oss för
att antalet utbildningar som passar oss
på folkhögskolor, minskar.
Vi jobbar för att ändra detta!
Våra idéer om skolan ska vi berätta om
för politiker under valåret 2018.
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Och så en sista sak!
Skriv redan nu upp valdagen
den nionde september 2018
Då ska du använd din rätt att rösta!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Sara!

F R Å G ES PALTE N
Jag är 16 år och vill bli gravid och ha en bebis.
Varför tycker alla andra det är fel?

FRÅGA
Jag är 16 år. Jag och min pojkvän
planerar att skaffa barn.
Jag vill bli gravid med stor mage.
Jag har redan köpt jättesmå, gulliga strumpor.
Men det är bara jag som är glad
för alla andra säger att jag är tokig.
Mina föräldrar säger att jag är för ung att ha barn.
Det spelar väl ingen roll hur gammal jag är?
SVAR
Innan du blir gravid så prova på en docka
som är precis som en bebis.
Be dina föräldrar om hjälp med att kontakta
habiliteringscentret i din kommun

En bebis tar mycket tid
En bebis skriker mycket,
ibland hela tiden även på natten
En bebis behöver matas ofta,
ibland varannan timme.
En bebis måste ha mycket närhet.
Man måste se till bebisen hela tiden

Dockor som liknar bebisar

så den inte gör sig illa.

Vissa habiliteringscenter har dockor

Man måste prata med sin bebis mycket.

som liknar bebisar

En bebis bajsar och kissar mycket.

Dockor som liknar bebisar

Man kan bli mycket trött

kallas för simulatordockor

och stressad av en bebis.

Om habiliteringen inte har en sån docka

Det är viktigt att tänka på.

kan de kanske få låna eller köpa en.
Be habiliteringen kontakta
lydia.springer@lul.se eller 018-611 67 44
om de inte har en docka.
Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-50 88 66 28

LÄTTLÄST UNIK · 11

Ö V R IGT I U NI K
Välkommen på middag
Under två är har FUB haft ett projekt
som heter: ”Välkommen på middag”.
Projektet har handlat om att personer
som bor på en gruppbostad eller servicebostad
fått hjälp med att bjuda hem andra personer
till sig på middag.
Caroline Svahn, från Alingsås,
har varit en av deltagarna.
– Det var en superkul idé.
Nu har vi bjudit varandra på middag flera gånger.
Jag har använt MatGlad-appen
för att hitta recept och få idéer.
Nu är projektet slut.
Det bästa är att vi blivit väldigt goda vänner
och vi kommer att fortsätta
bjuda hem varandra på middag,
berättar Caroline Svahn.

SID 6
Deltagare i projektet Välkommen på middag. Fr.v.: Caroline Svahn,
Linus Caspersson, Ida Kvarnström, Pierre Nord och Camilla KoKoch,
stödperson. Foto: Lotta Persson.

FUBs femte LSS-dag i Malmö
FUBs femte LSS dag hölls i Malmö.
Drygt 100 personer kom för att prata om
hur viktigt det är att få rätt LSS-insatser.
Några av de LSS-insatser som man pratade
extra mycket om var föräldrastöd, personlig assistans,
daglig verksamhet, byggandet av gruppbostäder,
ledsagning och kontaktperson.
Det som också kom fram under dagen var
att stödet till personer med funktionsnedsättning
är olika beroende på var man bor i landet.

SID 10
Yvonne Axelsson, Klippan Växsjö. Foto: Victoria Sjöström.

LSS-demonstrationen

SID 14
Cirka 1500 personer demonstrerade för att stoppa nedskärningarn av LSS på
Norra Bantorget i Stockholm den 3 december. Foto: Agneta Berghamre Heins.
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Den 3 december var det internationella handikappdagen.
På 20 platser i landet samlades människor
för att demonstrera för att vi ska ha en bra LSS-lag
och för att alla som har funktionsnedsättning
ska få det stöd de behöver så att de kan leva
ett liv som alla andra.
På Norra Bantorget i Stockholm samlades
1500 personer. Flera politiker fanns på plats
för att visa sitt stöd för LSS-lagen.
FUBs ordförande Thomas Jansson
och Krister Ekberg från Inre Ringen
pratade om hur viktigt det är att regeringen
satsar på att stärka LSS-lagen, inte göra den sämre.

ÖV R IG T I UN IK
Reklambyrån i Rwanda
Projektet Come Together Concrete arbetat med konferenser,
dagliga verksamheter och kreativa aktiviteter
för att fler barn och unga med utvecklingsstörning
ska få gå i skolan och ha meningsfull sysselsättning
i Rwanda och Tanzania.
Nu har man också startat en reklambyrå i Rwanda, Le Bureau.
Där arbetar personer med funktionsnedsättning
sida vid sida med övrig personal på reklambyrån.
– Jag har lärt mig mycket här, säger Emmanuel Shyaka,
en av medarbetarna på reklambyrån.

SID 24
Blandine, Shemusa, Marius, Josephine och Babangida på reklambyrån
Le Bureau i Rwanda. Foto: Isabelle Walenius.

Tävling
1:a pris Biobiljett, 2–5 pris Lättlästa böcker
Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 8
x. Sidan 11
2. Sidan 16
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaren till
FUBs KANSLI
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 1 februari måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
Skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 5, 2017:
1, sidan 7.
Vinnare:
1:a pris Biobiljett
1. Marie Lundqvist, Ockelbo
2– 5 Lättlästa Böcker
2. Benny Åström, Eskilstuna
3. Jenny Morin, Bollnäs
4. Rebecca Kläpping, Halmstad
5. Caroline Ronnermark, Östhammar
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FUB

I HELA
LANDET
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Kampen för LSS samlade tusentals
Projekt för digital delaktighet
FUB i Rwanda

.
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Sid 14: Jenny Lundahl och Marie Arvidsson, från Föreningen JAG,
tillsammans med föreläsaren och författaren Elaine Eksvärd och
Hillevi Larsson med assistent Hanna Andersson.

Omslag: LSS-manifestation. Partiledare Jan Björklund (L), Bengt Westerberg (L), Thomas Jansson,
ordförande FUB och Krister Ekberg, Inre Ringen Sverige. Foto: Agneta Berghamre Heins
Omslag Lättläst:SVT Lerins lärlingar. Foto: Ulrika Malm/SVT
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Thomas Jansson
Förbundsordförande
thomas.jansson@fub.se
072-387 38 18, 08-508 866 46
telefontid:
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Lillemor Holgersson,
1:e vice ordförande
lillemor.holgersson@fub.se
070-754 68 98
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Pentti Lamberg
pentti.lamberg@fub.se
070-368 10 50
Elisabeth Sandlund,
elisabeth.sandlund@fub.se
0709-73 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
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Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
0510-674 82 efter kl. 17.00
Stefan Römer
stefan.romer@fub.se
076-172 32 52
Monika Gebart
Monika.gebart@fub.se
Therese Nilsson
Therese.nilsson@fub.se
INRE RINGEN SVERIGE STYRELSE
Anna Hildingsson, ordförande
anna.hildingsson@fub.se
0510-67482 hem, efter 17:00
Per-Åke Berglund
diskchef392@gmail.com
072-551 17 38
Sara Brännström
abba_girl@hotmail.se
070-603 36 24
Gunilla Karlsson
gunillakarlsson71@yahoo.se
073-031 73 04
Markus Petersson
mackangast@gmail.com
070-776 62 57
Kristine Petersson
kristinepetersson@hotmail.com
076-145 09 14

Jan Pettersson, vice ordförande
072-927 47 20
FUBs KANSLI
Telefon: 08-50 88 66 00
Tider: Alla vardagar 9.00– 11.30,
12.30– 16.00
Fax: 08-50 88 66 66
Adress: Riksförbundet FUB,
Box 1181 171 23 Solna
Besöksadress: Industrivägen 7
e-post: fub@fub.se
webbplats: www.fub.se
PERSONAL
Nina Alander, förbundsjurist
nina.alander@fub.se
08-50 88 66 28
Eva Borgström, Ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
eva.borgstrom@fub.se
08-50 88 66 31
Robert Gardsäter, System och
kontorsansvarig
robert.gardsater@fub.se
08-50 88 66 34

Julia Henriksson, förbundsjurist.
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 53
Zarah Melander, ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete:
skolfrågor. Handlägger
Arvsfondsprojekt.
zarah.melander@fub.se
08-508 866 51
Kia Mundebo, verksamhets
utvecklare, stöd till lokalföreningar
och länsförbund
kia.mundebo@fub.se
08-50 88 66 27
Tor-Björn Rahm, ekonomi. ass,
medlemsregister &
prenumerationer
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-50 88 66 30
Pia Sandberg, konferens
administration, 1956 Klubben
(FUBs företagsvänner)
pia.sandberg@fub.se
08-508 866 41
Victoria Sjöström, kommunikatör,
webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-50 88 66 38

Gott Nytt Unik-År!
Det har varit ett speciellt Unik-år. Väldigt tydligt präglat av nedskärningar inom LSS.
Avslag på avslag har slagit sönder många människors tillvaro och skapat en oro som står
över mycket annat. Vi skulle kunna fylla många nummer med berättelse efter berättelse.
Inom FUB pågår en aktiv kamp för att få regeringen att tänka om och ge nya direktiv
till LSS-utredningen. Kampanjen ” Stärk LSS-Stärk oss” kommer med all kraft fortsätta
även nästa år.
Unik har också lyft många positiva saker som händer såväl inom FUB, som inom
rörelsen i stort. I december fick FUB-projektet Digi-JAG godkänt av Arvsfonden. Grattis
säger Unik! Att skapa vägar till digital tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning
är en viktig demokratifråga. Alla som har möjlighet måste få rätten att kommunicera. I
detta nummer av Unik berättar vi också om en kurs för anhöriga och personal, för att de i
sin tur ska kunna stötta på vägen mot ökad IT-kunskap.
Kommunicera kan man också göra via konsten. Det visar konstnärsgruppen i Karlstad:
Lerins lärlingar, i en ny TV-serie som startar i januari. Unik har fått en förhandstitt och
träffat både lärlingarna och konstnärerna Lars och Junior Lerin. Jag lovar er många fina
och tankeväckande stunder i TV-soffan. Lättläst sid 2
Läs också talet som Inre Ringens ordförande Anna Hildingsson höll i EU-parlamentet i
Bryssel, nyligen. Det väcker också till eftertanke. Lättläst sid 4.
Och eftertanken är kanske jul-och nyårshelgernas signum – då får vi chansen att stilla
oss en kort stund, summera året som gått, och ta nya tag inför det kommande.

Sid 10: FUBs femte LSS dag hölls i Malmö. Drygt 100 personer kom
för att diskutera vikten av väl fungerande LSS-insatser.

Med tillförsikt inför 2018!
Agneta

Agneta Berghamre Heins
Redaktör för Unik
agneta.heins@fub.se
tel: 070 607 04 07
Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-50 88 66 87
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070-160 83 79
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per.liljeroos@fub.se
0760-19 22 81
Kundtjänst
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FUBs forskningsstiftelse ALA
Styrelsen:
Kerstin Tegnér, Ordförande
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FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Sid 2: Den 10 januari klockan 21.00 sänds det första programmet
i den nya dokumentärserien Lerins lärlingar. Under några avsnitt
får vi följa personer med funktionsnedsättningar, som bildat en
målargrupp och målar under ledning av den kända konstnären och
TV-profilen Lars Lerin, i SVT1 och SVT Play.
Lars och Junior Lerin fick FUBs Störd och Stolt-pris på galan 2015.
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2018 är valår

– nu är det hög tid för Regeringen att agera!
Det har visat sig att Regeringens ord och löfte inte hålls av deras egen myndighet. Man fortsätter
att dra in och neka assistans som om inget har hänt. Varför gör inte Riksdagen något och går
emot Regeringen? Partierna som inte sitter i Regeringen säger att man är överens om assistans
och LSS. Ändå gör dom inget, skriver Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB.

R

egeringens utredare Stig Svensson vill dessutom
nedvärdera anhöriga i sin roll som stöd till sina barn
eller närstående. Bara för att det finns några som mis�sköter sig så ska alla inte bli drabbade. Här visar Regeringen
en skrämmande okunskap och syn när det gäller föräldrarollen, men även när det gäller andra närståendes insatser för att
anhöriga med funktionsnedsättningar ska få ett bra stöd, som
bygger på långvarig kompetens om den enskilda personens
stödbehov och behov av exempelvis alternativ kommunikation. Det är ofta föräldrar och närstående som känner personen som behöver stöd bäst.
Nu ser vi även att bytet av LSS-utredare till Gunilla Malmborg, inte har spelat något roll, Hon har ännu inte begärt ändrade direktiv, vilket är hög tid för henne att göra. FUB kräver
att direktiven skrivs om, så att syftet med utredningen istället
handlar att stärka LSS-lagstiftningen, inte som nu rasera den.
Det är samma order från Åsa Regnér som fortfarande gäller.
Det är en skam för Regeringen att så många människor ska få
sina liv slagna i spillror. 2018 är dessutom valår – vill man fortsätta att kalla Sverige för ett välfärdsland, så är det hög tid nu
för Regeringen att vakna upp ur sin törnrosasömn och agera.

FUB var med och la grunden för en övervakande myndighet
för mänskliga rättigheter. Om myndigheten får rätt instruktioner så kan den även påverka det kommunala självstyret.
En viktig fråga gäller även Domstolarna och deras utbildning
i mänskliga rättigheter. Här behöver domarna fortlöpande
utbildning i Konventionerna och även som FUB ser det, när
det gäller LSS-lagstiftningen. (Läs mer på sid 18)
Så 2018 kommer FUB att fortsätta sätta kraft bakom orden:
Stärk LSS – Stärk oss!

Gott Nytt År!

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

A N N ON S

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

Putte Nelsson är vinstutdelare
på Postkodlotteriet.
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PROJEKTET – VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG

” Vä l ko m m e n på

-en dörröppnare till nya
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PROJEKTET – VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG
– Glädjen och entusiasmen som
deltagarna visat när de bjudit hem
personer på middag, umgåtts och
fått chansen till nya vänner har varit
fantastiskt, konstaterar Margareta
Frost Johansson, projektledare på
Hushållningssällskapet. Tillsammans
med FUB och Studieförbundet
Vuxenskolan har de under två år
genomfört projektet ”Välkommen på
middag”, i västra Sverige.

Linus Caspersson.

S

Från vänster: Caroline Svahn, Linus Caspersson,
Ida Kvarnström, Pierre Nord och Camilla KoKoch.

m i d da g ”

vänner

ista middagsbjudningen för terminen har nyligen avslutats och alla deltagare är eniga om att det varit lärorikt
och väldigt roligt. Under fyra kvällar har åtta grupper
på fyra personer i Alingsås, Borås, Halmstad, Kungsbacka och
Laholm träffats för att äta middag tillsammans.
– Egentligen började det med appen MatGlad, som är ett
stöd vid matlagning. Den i kombination med kunskapen om
att det kan vara extra svårt att hitta nya vänner om man bor i
en service- eller gruppbostad och har någon funktionsnedsättning, gjorde att vi började fundera på hur vi skulle kunna hitta
en metod för att sammanföra olika personer kring matlagningen. Men projektet är ingen matlagningskurs, utan i första
hand ett socialt projekt, betonar Margareta Frost Johansson,
som länge haft ett samarbete med FUB.
Efter lite funderande kläcktes idén att, med inspiration från
TV-programmet: ”Halvåtta hos mig”, utveckla ett koncept som
döptes till: ”Välkommen på middag”. En projektansökan till
Arvsfonden togs emot positivt, därmed fanns de ekonomiska
förutsättningarna och nu är projektet inne på sitt andra år.

En enkel metod
Höstens fyra deltagarna bor i olika gruppbostäder i Alingsås.
Metoden innebär att kvällens värd bjuder in de andra tre till
en middag. Sedan komponeras en egen middag med hjälp
av MatGlad-appen, en huvudrätt och en efterrätt, oftast tillsammans med en stödperson. Sedan inhandlas maten och
förbereds inför kvällens middag.
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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PROJEKTET – VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG

Linus Caspersson och Lotta Persson.

– Att samlas till en middag är ett väldigt vanligt sätt att
umgås. Det är både kul att laga maten och kunna bjuda hem
andra till en middag, men också att få komma hem till någon
annan som gäst, kanske klä upp sig lite och få komma till ett
fint dukat bord. Vid varje middag finns även en stödperson
med, som bistår kring middagen och hjälper till lite socialt.
Helt enkelt som en extra resurs i samtalen. Det har fungerat
väldigt bra, säger Margareta Frost Johansson.

FUB har varit bollplank

Från vänster: Lotta Persson, Joakim Sterner, Margareta Frost-Johansson,
Patrik Larsson, Birgitta Toll.

– Det är i grunden en enkel metod. Men många som bor i
gruppbostäder är inte vana vid att bjuda hem andra personer,
så det kan vara en hög tröskel att kliva över. Det är även möjligt att laga maten i och bjuda till ett gemensamt kök. Med lite
stöd har det här fungerar över all förväntan, säger Margareta
Frost Johansson och berättar att gruppen i Alingsås nu även
fortsätter att bjuda hem till middagar på egen hand.
Hon betonar att projektet i mångt och mycket är en dörröppnare för att få nya vänner.
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Judith Timoney, ombudsman på FUB har varit bollplank till
Hushållningssällskapet och även tidigare suttit med i projektgruppen för appen MatGlad:
– Vi vet att personer som bor i en service- eller gruppbostad
kan ha svårt att hitta nya vänner. Ofta finns en hög tröskel vad
gäller att bjuda hem andra. Med ”Välkommen på middag”projektet ville vi skapa nya kontaktytor. Det har också fallit
mycket väl ut, flera som deltagit har fått nya vänner och fortsatt bjuda hem varandra, konstaterar Judith Timoney, FUB.

Fått guldkornspris
MatGlad-projektet har blivit så lyckat att det även belönats
med Arvfondens ”Guldkornspris” för bästa projektet för personer med funktionsnedsättning.
– Det känns helt fantastiskt. Vi hoppas förstås att det här
ska spridas över landet, att fler ska få chansen till umgänge
och nya vänner.

PROJEKTET – VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG

Pierre Bord.

Fått nya vänner
Caroline Svan från Alingsås, är en av de personer som deltagit
i projektet och tagit chansen att bjuda in till middag och själv
fått komma som gäst på middagar:
– Varje middag har varit jätterolig. Att tänka ut och laga
en middag är väldigt roligt och appen: MatGlad har varit till
bra hjälp. Där fick jag lite idéer. Jag tycker det har varit lika
roligt att bjuda hem andra, som att själv få gå på middag. Det
bästa är att jag fått fler nya vänner och vi har bestämt att vi
ska fortsätta att träffas och äta middag även nästa år, säger
Caroline Svan.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
FOTO: LOTTA PERSSON, STÖDPERSON, PROJEKTET: ”VÄLKOMMEN PÅ MIDDAG”

Caroline Svahn.
FAKTA:
Välkommen på middag
– ett projekt för hälsa och
välmående
Det finns två olika sätt att delta
i ”Välkommen på middag”. Antingen
används konceptet och arbetsmaterialet från Hushållningssällskapet inom
funktionshinderverksamhet (offentlig
eller privat). Eller så kan man delta i
kursen ”Välkommen på middag” hos
Studieförbundet Vuxenskolan, där
man erbjuder ett liknande upplägg i Margareta Frost-Johansson.
form av en studiecirkel.
Konceptet innefattar handledningsmaterial riktat till ledare
i studiecirklar och/eller personal inom LSS-verksamhet, med tips och
idéer på hur man stöttar för att ordna middagsträffar.
För mer information: ”Välkommen på middag”
www.valkommenpamiddag.nu
Recepten finns i appen MatGlad, som kan laddas ner från App
Store, Google Play eller för webben på www.matglad.nu
Läs mer om Hushållningssällskapen på www.hushallningssall
skapet.se, margareta.frost@hushallningssallskapet.se
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TEMA LSS:

LSS-DAGEN I MALMÖ

Vikten av väl fungerande
Föräldrastöd, personlig assistans, daglig verksamhet, byggandet av gruppbostäder,
ledsagning och kontaktperson var några av de viktiga LSS-insatser som lyftes fram
under dagens workshops. Gemensamt är att omfattningen och kvaliteten
på de olika stödinsatserna skiftar över landet.

Jonas Norrby, Jonas Holmberg, Lena Holmberg och Gunilla Nilsson – alla är från Klippan Växjö.

M

almö Live, stadens nya kombinerade konferens-, konserthall och hotell gav en professionell och lite lyxig
inramning till FUBs femte LSS-dag. Denna gång var
det ett samarrangemang mellan Riksförbundet FUB och Länsförbundet FUB i Skåne län.
Under förmiddagen berättade Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, om FUBs arbete med LSS 2017 och planerna
för valåret 2018. Förbundsjurist Julia Henriksson presenterade
det arbete som görs vid paraplyorganisationen Funktionsrätt
Sverige, där FUB också har en mycket aktiv roll. Jan-Åke
Wendel, ordförande för Länsförbundet Skåne län, avslutade
förmiddagspasset med att berätta hur det ser ut med LSS i
Skåne.
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På eftermiddagen blev det diskussioner i workshops med
olika teman. Liksom vid de tidigare LSS-dagarna dokumenterades det som kom fram av kanslianställda. Erfarenheterna som
samlades in kommer vara underlag för en rapport som ska tas
fram vid riksförbundet i början av 2018. Här följer en kortare
sammanfattning av innehållet i workshopparna:

Föräldrastödet varierar
En kvinna, mamma till tre tonårsbarn med funktionsnedsättning, berättade att de hade förlorat LSS-insatser med motiveringen att det ingår i normalt föräldraansvar. Barnens korttidstillsyn drogs in med hänvisning till att en av föräldrarna
är hemma. Det är anmärkningsvärt eftersom det inte finns

ANNO NS

Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

LSS-insatser
”Regering och
kommun måste börja fatta att
människor inte vill bli instängda i
sina lägenheter eller bli liggande
på någon vårdinstans och känna
sig fängslade dag in och dag ut.
Ge människor ett normalt liv och se
potentialen i alla människor.
Assistans måste överleva och
inte tänkas i kostnader
eller pengar”
Henrik Larsson

Deltagare på LSS-dagen i Malmö.

något krav på att föräldrarna ska förvärvsarbeta för att barnet
ska få insatsen.
Föräldern till en 15-årig son hade positiva erfarenheter
av LSS-stöd. ”Det fungerar bra för honom och oss föräldrar”.
Sonen har korttidstillsyn varje eftermiddag efter skolan och
korttids fem dygn per månad. När de hörde att det var möjligt
att söka extradygn på korttids, sökte de och fick det beviljat. Sonen har även ledsagning. Först fick han 15 timmar per
månad. Men eftersom det är långa avstånd från bostaden till
sonens aktiviteter, räckte tiden enbart till resorna. När LSShandläggaren fick höra detta utökades ledsagningen.
Avlösarservicen fungerade bra, berättade mamman till en
6-årig dotter. Nu har dottern personlig assistans, som också är
välfungerande. Föräldrarna hade ansökt om fler assistanstimmar, men fått avslag. Nu håller de på att överklaga beslutet,
men är oroliga för att stödet ska försvinna. ”Vi får jättebra stöd
så att vi ska kunna vara en familj som alla andra. Och vi hade
ju aldrig ansökt om vi inte hade behövt det!”

Skräddarsytt stöd med personlig assistans
I LSS-utredningens direktiv står att brister i andra LSS-insatsers
kvalitet ”kan sannolikt utgöra ett incitament för brukare att
välja assistansersättning framför andra insatser i LSS.” (Dir.
2016:40, sid. 19). Påståendet är märkligt. Den enskilde kan visserligen själv välja att ansöka om assistansersättning framför
till exempel gruppbostad och daglig verksamhet, men det är
som bekant inte hen som fattar det formella beslutet. Utifrån
innehållet i direktiven ville vi därför ta del av medlemmarnas
erfarenheter, om en väl fungerande gruppbostad och daglig
verksamhet skulle kunna ersätta personlig assistans.
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som
ges av ett begränsat antal personer. Detta är en avgörande
skillnad mot en personalgrupp på en gruppbostad eller daglig
verksamhet, som inte kan ha samma ingående kunskap om
personen som har ett stödbehov. Detta framgick också av de
anhörigas berättelser. Som exempel kan nämnas en kvinna i

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

MIN HISTORIA

– I varje andetag finns en historia
Jag föddes 1972 och var sex år när min sjukdom konstaterades, Duchennes muskeldystrofi. Jag lärde mig tidigt att inte
ge upp och ”att misslyckas är en del i att lyckas”. I låg- mellan- och högstadiet gick jag i vanlig klass tillsammans med
mina kompisar, men fick kämpa på. T ex var jag tio år när jag
fick min första rullstol. På gymnasiet gick jag i en klass med
andra fysiskt handikappade ungdomar och vid 19 års ålder
får jag en ventilator för att helt enkelt orka leva.
Efter skolan blir det eget boende i kommunens regi, en
bergodalbana inte helt utan problem. Men i september
1996 går jag samt min personal över till 7H Assistans och
först nu börjar det ena efter det andra lösa sig. 1999 föds
jag på nytt! Jag provar ut en remmermask. Kan inte fatta
att det är sant. Jag blommar upp och börjar nästan leva
som vilken 27-åring som helst...
Vad är skillnaden för dig att få assistans mot att inte få?
– Från ett nervvrak, fängslad i min egen lägenhet och som
inte kom ut mer än en gång i veckan, till en frihet i samhället
som en normal svensk medborgare. Nu orkar jag engagera
mig i föreningsliv, familj, utbildningar och fritidsaktiviteter,
berättar Henrik Larsson.
Skulle ditt liv se annorlunda ut om du inte hade
personlig assistans och just 7H Assistans?
– Det finns inga andra alternativ för mig än personlig assistans, säger Henrik. 7H gör detta jobb bra. Dessutom har
7H Assistans inget externt vinstintresse, utan pengarna går
direkt tillbaka till verksamheten och oss brukare.
Läs gärna hela min historia på www.7hassistans.se

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

www.7hassistans.se

TEMA LSS:

Yvonne Axelsson, från Klippan Växjö.

40-årsåldern med omfattande funktionsnedsättningar, som
tidigare bodde i gruppbostad. Hon ”älskar att duscha”, berättade hennes mamma. Trots detta kunde personalen i gruppbostaden säga att hon inte ville duscha. Det visade sig att de tog
in personal utifrån och dottern ville inte ha hjälp i duschen
av en främling.
”Jag hade inte varit den personen jag är idag om jag inte
hade haft personlig assistans”, sa en yngre man. Tack vare
assistansen kan han vara aktiv inom FUB och Inre Ringen. Han
har även ett arbete med lönebidrag, trots ett stort stödbehov.
En man i 35-års åldern bodde i bostad enligt LSS under 1,5
år. Men det ”kraschade” för att det blev för många anställda
som kom och gick. Mamman berättade att han har hjärtfel
och vid nyår åkte han in akut till sjukhus för bröstsmärtor.
Läkarna kunde inte utesluta att han hade haft en hjärtinfarkt – en följd av den stress han upplevde i LSS-bostaden med
den stora personalomsättningen. Kommunen föreslog att
han skulle flytta till ett demensboende trots att han inte är
dement. Nu bor han i egen ordinär lägenhet med stöd enligt
LSS och SoL.
En pojke i 10-årsåldern hade tidigare 17,5 timmar personlig
assistans i veckan. När mamman ansökte om extra timmar för
extra tillsyn, drogs assistanstimmarna ned till 15 timmar per
månad. Familjen har även insatsen korttids, men eftersom
pojken har en immunbristsjukdom, utöver sin utvecklingsstörning, är han ofta sjuk. Han kan därför sällan vara på
korttids. Sonen kan inte själv uttrycka när han mår riktigt
dåligt utan detta måste hans omgivning kunna känna av. ”Det
kan inte bli aktuellt för min son att bo på gruppbostad – han
skulle inte överleva där.”
Det faktum att kommunen inte planerar för och bygger
gruppbostäder, kan förmodligen göra att det varit lättare att
få personlig assistans. Detta konstaterade mamman till en
man i 40-årsåldern med Downs syndrom, som bor i egen lägenhet med personlig assistans. Den aktuella kommunen bygger inga gruppbostäder, trots att de fått betala höga viten på
grund av detta. Sonen skulle kunna bo i gruppbostad, menade
mamman. Men där skulle han få en mycket sämre livskvalitet.
Sonen har en flickvän som bor i gruppbostad. Den personliga
assistenten ger även stöd till flickvännen när hon är på besök.
Personalen i gruppbostaden skulle aldrig stödja deras relation, trodde mamman.

Kvaliteten på daglig verksamheter skiftar betänkligt
Den dagliga verksamheten för personer med omfattande
funktionsnedsättning verkar fungera dåligt i många delar av
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LSS-DAGEN I MALMÖ

landet, så även i Skåne. Den dagliga verksamheten ska erbjuda
stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap, enligt
propositionen till LSS. Efter fem genomförda LSS-dagar i olika
delar av landet kan vi konstatera att uppfyllelsen av detta
skiftar högst betänkligt.
Vi börjar med ett positivt exempel: I Växjö kommun erbjuder man 35-40 olika dagliga verksamheter. Det är möjligt att
byta verksamhet när man önskar och vart man vill. Det finns
även goda möjligheter att påverka vad man vill göra på den
dagliga verksamheten. FUB Växjö upplever inga besparingar
inom daglig verksamhet och personalen har förhållandevis
hög kompetens. Kommunen har som målsättning att tio personer per år ska komma ut i lönearbete och detta har man i
stort lyckats med. Två dagliga verksamheter finns för äldre
personer och det planeras för ytterligare en i kommunen. Hos
FUB Växjö finns en oro för att tillämpningen av LOV, Lagen om
valfrihetssystem, ska ”slå sönder” den väl fungerande dagliga
verksamheten
I Hässleholm har daglig verksamhet överlag fungerat väl.
Men man har nyligen bestämt att personalen ska rotera mellan olika grupper och byta grupp efter ett år. Det berör cirka
70 personer med utvecklingsstörning och autism i 8-10 grupper. Kommunens beslut tar ingen hänsyn till arbetstagarna på
daglig verksamhet och att det tar tid för många att vänja sig
vid ny personal. Varför utsätta dem för detta?
Tyvärr gavs även många exempel på dagliga verksamheter
som inte fungerar. En gemensam nämnare är oftast bristen
på struktur och blandade och alltför stora grupper, vilket gör
att det blir rörigt och bullrigt. Bristande kompetens hos personalen som bland annat yttrar sig i avsaknad av meningsfull
sysselsättning. Flera gode män berättade att de inte får närvara
när genomförandeplan upprättas eller följs upp. Liksom vid
tidigare LSS-dagar slås jag av att den dagliga verksamheten, för
personer som har en mer omfattande funktionsnedsättning,
verkar fungera allra sämst. En av deltagarna i en av workshopparna om daglig verksamhet har en dotter med flerfunktionsnedsättning. Dottern saknar tal och uttrycker aldrig missnöje.
”Hon kräver inget och får inte heller så mycket”.

Ledsagning och kontaktperson behövs även när
man är ”duktig”
I workshopen med Inre Ringen–deltagare diskuterades bland
annat insatserna ledsagning och kontaktperson. Flera hade
mötts av besked från LSS-handläggaren om att de inte ansågs
behöva insatsen. ”Hon säger att jag är så duktig att jag inte
behöver ledsagare. Duktig är jag, men jag behöver hjälp.” En
annan Inre Ringen medlem berättade att LSS-handläggaren
ville minska på hans ledsagartimmar, men att han till slut fick
behålla dem. ”LSS vill spara pengar. De tror att man kan ta sig
fram utan stöd.”
En deltagare hade mötts av beskedet att det inte fanns
några kontaktpersoner och att hon därför inte kunde söka
insatsen. Men det visade sig att det inte stämde och hon fick
till slut en kontaktperson. En annan person berättade att kontaktpersonen inte följde beslutet som sa att de skulle träffas
två gånger i månaden, utan tyckte det räckte med en gång per
månad.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE
FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM
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VÄLKOMMEN TILL OSS!
Ska du börja gymnasiesärskolan? Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt val av skola och
välkomnar dig att göra studiebesök och praktik hos oss på Höghammargymnasiet i Bollnäs.
Följ med programmet du är intresserad av, träffa elever och lärare, kör ett pass med någon av
inriktningarna som passar dig på Idrottsgymnasiet. Du får till och med testa att bo här!

Jag gjorde praktik
här. Efter det var
Höghammargymnasiet mitt
förstaval!

HAMPUS

Programmet för
Hälsa, vård och omsorg

HÖGHAMMARGYMNASIETS PROGRAM

Administration, handel och varuhantering
Estetiska programmet (inkludering med gymnasiet)
Hantverk och produktion
Hotell, restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Skog, mark och djur
Individuella programmet

Jag gillar både
friidrott och djur.
Här kan jag hålla på
med båda!
LINA

Programmet för
Skog, mark och djur

KOMBINERA STUDIER MED IDROTT

Höghammargymnasiet erbjuder RIG Friidrott inom
parasport samt profilering inom fotboll, friidrott, innebandy och motionsidrott.

LIVET EFTER SKOLAN

Vi jobbar både lokalt och nationellt med strävan efter
att varje elev har en ordnad livssituation med arbete/
sysselsättning efter avslutad utbildning.

PLANERA ETT STUDIEBESÖK
Jag kände att jag
verkligen kunde få
studiero här. Allt går i min
takt, det finns verkligen
lugn och ro på skolan.

Vi tycker att skola, fritid och boende är viktigt och vill
att du ska utvecklas och känna dig trygg med ditt val.
Vill du hälsa på oss kan du boka studiebesök och en
längre praktik med boende, vänligen kontakta oss!

STUDIEBESÖK OCH PRAKTIK

IDROTTSGYMNASIET

carina.hadell@hufb.se
010-454 11 44

anders.olsson@hufb.se
010-454 11 52

Carina Hådell

Anders Olsson

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA
www.hoghammar.se

MUNA

Programmet för
Hotell, restaurang och bageri
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TEMA LSS:

MANIFESTATIONEN

Cirka 1500 slöt upp på Norra Bantorget till LSS-manifestation den 3 december. Samma dag hölls LSS-manifestationer på ett 20-tal andra platser i landet. Emelie
Carlsson, i röd mössa, har fått flyttat från sin gruppbostad hem till sina föräldrar, efter att blivit av med sina assistenter. Ovärdigt, anser både hon och pappa Tommy
Carlsson, som överklagat besluten gång på gång.

Tusentals manifesterade
på 20 platser i lande
På den internationella funktionshinderdagen den 3 december samlades flera tusen personer
på 20 olika platser runt om i landet till manifestationer för LSS under parollen:
”Assistans är frihet – Rädda LSS.” RBU var initiativtagare till uppropet
som samlade många andra funktionsrättsorganisationer.
14 · UNIK
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TEMA LSS:

MANIFESTATIONEN

William Westman fanns på plats i år igen. Här tillsammans med sin assistent Jonatan Carlsson.
På skylten har William Blissymboler, som ungefär betyder – ”ge oss rätt till assistans”.

P

å Norra Bantorget i Stockholm
samlades runt 1500 personer
för att visa sitt missnöje med
neddragningarna inom LSS och för
att regeringen ska stärka LSS. Från
FUB fanns bland andra förbundsordförande Thomas Jansson och Krister
Ekberg från Inre Ringen Stockholm och
talade tillsammans om vikten av en väl
fungerande assistans.
– Nu måste regeringen ta chansen
att bevisa att de menar allvar och ge
alla som behöver rätt till stöd, slog
Thomas Jansson fast och Krister Ekberg
berättade om hur viktiga olika LSSinsatser är för honom och hans fru
Anna Ekberg, för att de ska kunna ha
frihet att leva ett liv som alla andra.

Tre budskap dominerade manifestationerna:
Äntligen nödstopp men inte för alla!
Fler än 1 000 personer har fallit ur
personlig assistans sedan regeringen
tillträdde. Många av dessa står idag helt
utan stöd. Regeringen måste ge besked
om hur besluten ska återställas.
1 av 10 får äta! Drygt en av tio som
ansöker om assistans för första gången
får ja. Alla andra får avslag. Den snabb
översyn av lagen som regeringen

Bengt Westerberg, (L) som var med och drev igenom
LSS-lagen i början på 90-talet, i samspråk med en av
demonstranterna på Norra Bantorget.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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TEMA LSS:

MANIFESTATIONEN

Jonas Sjöstedt (V) kom också till manifestationen
för att visa sin solidaritet.
– Vi måste utveckla LSS, inte avveckla den,
slog han fast. LSS-lagstiftningen är en viktig del
av den svenska välfärden.

– Det finns få motiv att skära ner i en
högkonjunktur, som man gör nu. För att
några fuskar vad gäller assistansen kan man
inte straffa alla, betonade Jan Björklund.
Jenny Lundahl och Marie Arvidsson, från Föreningen JAG, tillsammans med föreläsaren
och författaren Elaine Eksvärd och Hillevi Larsson med assistent Hanna Andersson.

 viserade den 14 november måste
a
omfatta alla domar, inte bara domen
från 2017.
Nya direktiv till LSS-utredningen!
Grupper ställs mot varandra i LSSutredningens uppdrag. Ge utredningen
direktiv att stärka kvaliteten i samtliga
insatser, inte som nu att spardirektiv
vad gäller LSS-insatser.
På Norra bantorget fanns flera partiledare och tongivande politiker på
plats för att visa sitt stöd för LSS. Även
mediabevakningen var omfattande. För
mer information:

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Aktuellt kl. 21
Rapport kl. 19:30
TV4 Nyheterna
TV4 Nyheterna kl. 19
Ekot Kvart i fem
Aftonbladet/TT
rbu.se/rbu-tog-initiativ-till-kraftfulla-manifestationer-lss/

Jan Björklund (L) och Ebba Bosch Thor (KD)
deltog båda under manifestationen för att
visa sitt stöd för LSS. –Vi har ett ansvar och en
skyldighet att höja våra röster. Det räcker nu.
Det går att förändra och vi ska förändra, sade
Ebba Bosch Thor med eftertryck.

TEMA LSS:

MANIFESTATIONEN

Det var många medlemmar från FUB som kom till manifestationen. I mitten av bilden kanslichef Maria Sundström tillsammans med
Katarina Garamvögli Randin. I bakgrunden till vänster Julia Henriksson, förbundsjurist på FUB och och Ulrika Pohl Andersson, FUB Stockholm.

Albin Nordström, tillsammans med sin
assistent fanns på plats även detta år,
under manifestationen den 3 december.
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Praxis korresponderar inte med
lagtextens ordalydelse

D

omstolarna och myndigheterna har övertagit lagstiftarnas roll gällande personlig assistans. Nu har Regeringen
äntligen reagerat. Det skriver Nina Alander, FUBs förbundsjurist och pekar på det positiva i det beslut som kom i
november, som bland annat innebär att assistans kan beviljas
för väntetid och beredskap och att tvåårsomprövning tas bort
ur lagen tills pågående LSS-utredning är klar.
Förutom att domstolarna och myndigheterna som exempelvis Försäkringskassan kör över lagstiftaren, så finns det
heller inget intresse hos domstolar att reflektera över om
huruvida deras omtolkningar i ärenden av personlig assistans
skulle vara felaktig eller stå i strid med till exempel artiklar i
Europeiska skyddet för mänskliga rättigheter (EKMR) eller FN
konventionen om mänskliga rättigheter.
Det finns relativt utförliga förarbeten kring personlig
assistans, men de lämnar utrymme för tolkningar. Praxis korresponderar inte med lagtextens ordalydelse. I samband med
RÅ 2009 ref. 57 har man frångått den språkliga innebörden
och ersatt detta med rekvisit som inte finns i lagtexten till
exempel menade Regeringsrätten att om man ska bli berättigad personlig assistans vid måltider ska det vara något av
”personligt och integritetskänsligt slag.” Att tillreda, dela mat
eller annat som kräver kniv och gaffel fick räknas inte. Likaså
gällande behov av hjälp med att sköta hygien, för toalettbesök
och av- påklädning menade Regeringsrätten att det enbart
till mycket begränsad del rörde sådan hjälp som kunde anses
vara av det mycket privata och känsliga slag som gav rätt till
personlig assistans.
De få domar som finns från HFD lämnar också utrymme
för tolkningar och är dåligt skrivna. Vidare finns det motstridiga kammarrättsavgöranden som har olika tolkningar och
varierar från domstol till domstol, och från en domare till en
annan. Det finns inte heller någon undre tidsgräns för personlig assistans. Försäkringskassans vägledningar är därutöver
ingen rättskälla även om Försäkringskassan själv tror det.
Försäkringskassan gör egna rättsliga ställningstaganden och
analyser vilket inte är rättssäkert, utan istället godtyckligt.
Försäkringskassan har ändrat tolkning och tillämpning av
lagstiftning.

Tolkningar utifrån sparsamma förarbeten
I 2015 ref. 46 slog HFD fast att rätten till personlig assistans
för annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den
funktionshindrade förutsätter att personen har en psykisk
funktionsnedsättning. Innan dess har det inte spelat någon
roll vilken funktionsnedsättning man har, och man har inte
heller behövt hänföra till annat grundläggande behov. Men
sedan domen från HFD är det bara personer med psykiska
funktionsnedsättningar som omfattas och man måste även
hänföra till andra grundläggande behov. Hela tolkningen som
HFD gjorde i målet har gjorts med relativt sparsamma förarbeten. När det gäller analysen av domen har Försäkringskassan
varit pådrivande med det Allmänna ombudet. Samma fråga
har tidigare försökts få upp till Regeringsrätten men nekades
då prövningstillstånd.
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HFD 2012 ref. 41 slog fast att egenvård aldrig kan utgöra
ett grundläggande behov. I Kammarrätten i Göteborg i mål
3208-16 gällande fall om sondmatning görs en annan tolkning
av HFD 2012 ref. 41. Kammarrätten ansåg att egenvård kan
utgöra grundläggande behov och hänvisar till lagtext och att i
begreppet sondmatning innefattas alla aktiva moment som är
av sådan privat karaktär att de utgör ett grundläggande behov.
Försäkringskassan har överklagat KR dom och HFD beviljade
prövningstillstånd den 20 april 2017.
En dag senare avslår förvaltningsrätten i mål 1701-12 en
femårig pojkes sondmatning med motiveringen att det inte är
ett grundläggande behov. Allmänna ombudet hade överklagat
Försäkringskassans beslut.

Försäkringskassan selektiv vid beslut
I 2016:09 klargör Försäkringskassan begreppet goda levnadsvillkor där myndigheten med stöd av en KR dom menar på att
även en person med funktionsnedsättning måste prioritera
i sitt liv. Ingen hänsyn tas till att en person med funktionsnedsättning lever ett annat liv. Försäkringskassan är åter igen
selektiv och väljer det sämsta som får negativa konsekvenser
för den enskilde. Det är ett stort problem med en myndighet
som inte är konsekvent med lagstiftning. I 2017:02 tolkar Försäkringskassan personlig hygien och tycker sig ha rätten att
bestämma hur många gånger en person får dusch.
I samband med HFD 2017 ref. 27 vaknade äntligen regeringen och tillsatte ett åtgärdspaket den 14 november efter att
Försäkringskassan inkommit med en skrivelse den 20 oktober
där myndigheten meddelade att tillämpningen av domen
skulle få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun
och enskilda då väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet
inte berättigade till assistansersättning. Försäkringskassan
beslutade den 27 oktober, det vill säga 7 dagar senare om ett
ställningstagande att assistans inte längre kan beviljas för
ovanstående.

Ändringsförslag – Assistans beviljas för väntetid
och beredskap
Med anledning av detta utkom socialdepartementet med
en promemoria innehållandes vissa ändringsförslag den 29
november som beräknas träda i kraft den 31 mars 2018. Ändringsförslagen innebär att Försäkringskassans beslut från den
27 oktober inte kommer att gälla och regeringen anger förslag
till nya bestämmelser i LSS 9 a§ med 3 punkter som innebär
att assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under
den enskildes dygnsvila samt för tid mellan preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför den plats där den
enskilde brukar vistas. Beräkningen av väntetid och beredskap
ska enligt förslaget anges i förordningen till LSS (1993:1090).
Liksom för bestämmelserna som redan finns i SFB för assistans
ska väntetid berättiga till personlig assistans med en fjärdedel
och en sjundedel för beredskap. Förslag lämnas också till en
ändring i 51 kap. SFB som innebär att bestämmelsen om tvåårsomprövning tas bort ur lagen tills pågående LSS-utredning

TEMA LSS
är klar. Bestämmelsen om omprövning av rätten till assistansersättning på grund av ändrade förhållanden förtydligas
genom att det ska röra sig om väsentligt ändrade förhållanden
som endast är hänförliga till den enskilde och inte till exempel ändrad praxis. Det ska vidare endast vara i samband med
att det handlar om neddragning av timmar.

Kommunen behöver inte följa Försäkringskassans
beslut
I promemorian understryker socialdepartementet att kommunerna inte är bundna av Försäkringskassans tolkning och
tillämpning av lag och domar. Kommunerna är inte heller
bundna av rättsliga ställningstagande som Försäkringskassan beslutade med anledning av HFD 2017 ref. 27. I praktiken
följer dock många kommuner Försäkringskassans vägledning
och ställningstaganden i tillämpliga delar. Detta är viktigt att
komma ihåg om till exempel din kommun innan ändringsförslagen träder i kraft försöker påskina att de har en skyldighet
att tillämpa Försäkringskassans vägledning och tolkningar av
lag och domar vilket är fel.
Vad gäller stoppet av tvåårsomprövningen så är detta positivt för enskilda som har beviljats eller kommer att beviljas
statlig assistansersättning. Deras rätt till assistansersättning
kommer inte att omprövas under tiden som LSS-utredningen
pågår, såvida det inte föreligger väsentliga förändrade förhållanden.
TEXT: NINA ALANDER, FÖRBUNDSJURIST, FUB.
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Dags att söka skola!
I våra skolor finns tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas
lärande. Personaltätheten är hög och undervisningsgrupperna
små.
Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning
får synanpassad utbildning och utbildning i synspecifika områden
på Ekeskolan.
På Hällsboskolan får elever med grav språkstörning utveckla
sina kunskaper i alla ämnen med hjälp av digitala lärverktyg,
anpassade läromedel, hjälpmedel och en anpassad pedagogik.
Åsbackaskolan erbjuder upplevelsebaserat lärande för elever
som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med
utvecklingsstörning och för elever med tidig dövblindhet.
Elever som är döva eller har en hörselnedsättning får utveckla
sina kunskaper i alla ämnen genom tvåspråkighet, svenskt
teckenspråk och svenska på:
Manillaskolan i Stockholm, Kristinaskolan i Härnösand,
Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och
Östervångsskolan i Lund.
Ansök inför hösten via spsm.se
senast den 15 januari 2018.
Vill du veta mer? Ring 010-473 50 00
eller besök vår webbplats.

www.spsm.se

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

Läs mer på
nytida.se
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Rätten att leva mitt liv – Uppsala läns FUB

Under många år har Uppsala läns FUB
genomfört HCK-skolan (Handikapp i Centrum
för Kunskap) i Gysinge under höstarna, för att
öka kunskapen om vilka rättigheter personer
med LSS-beslut har i samhället.
Varje vår anordnas en endagars HCK-skola i
Uppsala. Där får medlemmarna i Upplands
Inre Ring, förbereda höstens skola.
Vi samlades i år, 2017, den 29 september
för en intensiv helg på Gysinge. Trettionio
deltagare kom från hela Uppland. Det blev
lärorika workshops med Arvsfondsprojektet
Rätten att leva mitt liv, som drivs av Kultur
parken i Uppsala.

Temat var Sex och relationer. Under
helgen fick vi inviga ett önsketräd. Vi diskuterade i små grupper hinder och lösningar. Vi
fick gå Flirtskolan. Helgen var mycket lyckad.
En deltagare skrev ”Fantastiskt bra ämne...Så
här lärorikt har det inte varit i skolan som vi har
haft här i Gysinge”
På lördag kväll var det dans med dansbandet från Tierp, och innan vi åkte hem hann
många av oss plocka svamp i skogarna. FUB
Uppsala presenterade under söndagen sitt
nya projekt "Ge Makten Vidare", även det ett
Arvsfondsprojekt.
TEXT OCH FOTO: LOTTE SEDERHOLM,
PROJEKTLEDARE GE MAKTEN VIDARE

Bra länkar:
Rätten att leva mitt liv http://www.xn--rtten-gra.se/
metodbank http://jagharlust.se/
Följ Ge Makten Vidare på Facebook https://www.facebook.com/Ge-Makten-Vidare-288726288243082/

FUB Göteborg
har startat studiecirkeln Söndagsgruppen
I november hölls den första träffen och nu
kommer vi under 2018 att under våren träffas
under sex tillfällen innan vi tar sommarledigt.
Gruppen består av föräldrar till barn med
Downs syndrom som har träffats via habiliteringen och har haft egna träffar med sina små
barn och deras syskon i våra lokaler. När det
var dags för föräldrarna att börja arbeta igen
frågade vi om de ville att vi skulle bilda en cirkel
tillsammans med Studieförbundet Vuxen
skolan och de tyckte att det var en bra idé.
Cirkelledare är Caroline Mårtensson, som
är styrelseledamot och som annars arbetar på
daglig verksamhet Teater Glädje i Mölndal och
ungdomsledare är Louise

Vingård och Klara Karlsson, som är medlemmar i FUB Göteborg och själva syskon. På
träffarna planerar vi att bl a ha sångsamling
och fallskämslek. Vi myser och leker tillsammans i Ro-Liga rummet, där det finns ett litet
bollhav, en vattensäng och andra roliga grejer.
Sen kommer vi också plocka fram roligt pyssel
och vår knappmaskin. Vi bjuder på fika när vi
träffas. Träffarna har ett tydligt AKK-fokus,
Caroline tar med olika bildstöd som familjerna
får testa och ta med hem.
Verksamheten är kostnadsfri för medlemmar i FUB Göteborg
TEXT ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG
FOTO: FOTOGRAF MAHDI RASOLI GÅRDSFESTEN,
FUB GÖTEBORG
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Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet
för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF,
Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund,
samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk
neuropediatrisk förening

Foto: Funkisbyrån

Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018, Clarion Hotell Stockholm
En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare
Ur programmet

Det goda mötet
Emmanuel Ezra, överläkare och uppskattad
föreläsare avmystifierar det goda mötet.
Emmanuels stora intresse är det goda mötet
och hur vi skapar förutsättningar för ett sådant. Lär dig mer om hur du skapar möten
som präglas av lyhördhet och förståelse.
Du får väl säga som det är
Anhöriga syskon, föräldrar, morföräldrar
släktingar och vänner samtalar med psykolog
Christina Renlund som alla tillsammans
skrivit boken Du får väl säga som det är.
När kroppen gråter – om kroppens och
själens smärta och läkning
Rolf och Kristina Nordemar. Rolf, smärtläkare och docent i reumatologi och Kristina,
arbetsterapeut och musikterapeut, har mött
smärtpatienter i över 40 år. Tillsammans
leder de kurser i smärtbehandling med fokus
på helhetssyn och teamarbete för patienter
med långvarig smärta. Tillsammans har de
skrivit boken När kroppen gråter.

Konferensen belyser olika problemställningar,
ökar kunskapen och förståelsen för personer
med flerfunktionsnedsättning. Konferensen
ger möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se
de möjligheter som finns för personer med
flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva
ett gott liv.

Anmälan

Anmäl senast 2018-03-20.
Early bird senast 2018-02-11

Priser

Förmånliga priser för tidig anmälan/Early
bird. Se priser på webbsidan.

Information

Information om föreläsningar, seminarier,
konferensprogram och praktiskt information
finns på

www.anhoriga.se/konferenser
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Coolt knattedisco tillsammans med RBU!

För första gången bjöd vi in till Knattedisco tillsammans med föreningen
RBU, som också sitter i våra lokaler - vilket visade sig vara en succé bland
våra unga discovänner!
Vår lokal Rotundan med Café förvandlades till Disco och häng för
både knattar, föräldrar och assistenter/ledsagare. Det dansades nästan
konstant i 1,5 h. Jag tror att både knattarna och föräldrarna sov gott den
natten och kanske hade de ont i en och annan muskel de inte visste att de
hade innan... Vi hade DJ Malte med oss som ropade ut låtarna och som
självklart fixade dansstopp, något som många tyckte var kul. Några tog
chansen att önska sin favoritlåt att dansa till.
Vi hade plockat fram våra Fatboys (sittkuddar) som föreningen just

köpt in och det tyckte många var mysigt att slå sig ner på och vila lite
mellan dansandet.
Innan alla gick hem fick de fiska i fiskdammen och naturligtvis fick alla
napp, finfina FUB såpbubblor och godis. Knattarna hjälpte till med att
”städa” genom att ta med sig självlysande ballonger och ”Gloing Sticks”
som vi pyntat discot med.
Det var roligt att vi kunde anordna knattedisco tillsammans med RBU,
något vi hoppas kunna göra fler gånger!
TEXT: ANNELIE ELIASSON RBU OCH ANGELA KARLSSON FUB GÖTEBORG
FOTO: JOHAN HEDENSTRÖM, FUB GÖTEBORG

Manifestationen i Örebro

Manifestationen vid
Engelbrektstatyn.

Två av deltagarna Sten-Åke Hellström och Jonas
Viklund.

Samling vid Våghustorget.

LSS-manifestationen i Örebro tågade från Våghustorget till Stortorget,
där ett 70-tal personer deltog, berättade, Carina Eriksson FUB Örebro.
FOTO: HÅKAN ERIKSSON
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Vi hjälper dig om du behöver
överklaga ett LSS-ärende
Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen.
Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

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

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

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av
WaterCircles Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Torhamnsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten
U försäkringsförmedlare
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Reklambyrån i Rwanda
För drygt sju år sedan blev Mats Melin ICA-Jerry med hela svenska folket.
Vad är nästa steg i att ta plats? Kanske finns svaret i Rwandas huvudstad Kigali,
där vi under senaste halvåret haft en byrå som skapar kommunikation tillsammans.

O

rdet reklam har rötterna i latinets reclāmō som både betyder
ropa högt och återta (reclaim).
Att höja sin röst, formulera sitt budskap och samtidigt återta sina mänskliga rättigheter, kan det vara en väg
framåt?
Under fyra år har projektet Come
Together och nuvarande projekt Come
Together Concrete arbetat med konferenser, dagliga verksamheter och
kreativa aktiviteter för att fler barn och
unga med utvecklingsstörning ska få
gå i skolan och ha meningsfull sysselsättning i Rwanda och Tanzania. Under
2017 har projektet främst fokuserat
på aktiviteter i Rwanda. Rwanda har
utvecklats mycket de senaste tio åren,
men är fortfarande ett av världens fattigaste länder.
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Startat Le Bureau tillsammans
med lokala partners
Under 2017 har vi blivit ännu mer konkreta inom projektet och bland annat
startat Le Bureau, en slags reklambyrå
i Kigali tillsammans med vår lokala
partner Tubakunde och Kigalibaserade
kommunikationsbyrån OrangeKat,
med Jado Kabengera och Marius Kamugisha som ledare.
– Det finns många bra saker med Le
Bureau, men om jag ska nämna något,
kan jag säga Le Bureau har hjälpt oss att
inte vara ensamma eller utan hopp. Vi
är människor som kommer från olika
delar av landet, och vi har inte behövt
gå på gatorna och tigga, så inleder Dorcas Mumararungu, en av medarbetarna
på Le Bureau, sin berättelse om byrån.
– Jag har lärt mig mycket och fått
nya färdigheter, särskilt att bli mer

innovativ och kreativ. Jag har även
utvecklats i samarbetet med de andra
gruppmedlemmarna. Att ge mina idéer
till gruppen, men också ta emot, få
andra idéer från andra gruppmedlemmar, samt utveckla partnerskap och
lagarbete, har varit spännande, säger
Emmanuel Shyaka, en annan av medarbetarna på Le Bureau.

Gemensamma aktiviteter
De träffades tre lördagar i månaden under ett halvår och gjorde många olika
kreativa aktiviteter tillsammans. Man
har också arbetat med talangupptäckande och individuella utvecklingsplaner. En av medarbetarnas långsiktiga
plan är att spara pengar för att köpa en
moped för uthyrning, en annan hade
planen att börja sjunga i kör som ett
kortsiktigt mål.

COME TOGETHER
Andra verksamheter som Le Bureau
arbetat med var att designa logos och
skapa reklam för företag. Gruppen
sålde och distribuerade även en tidskrift på Kigali Up, en musikfestival i
Kigali som samlar människor från hela
östra Afrika.
– Från det första ögonblicket jag
träffade dem visste jag att vi skulle ha
kul tillsammans. Jag visste inte vad jag
kunde förvänta mig, men när de gick
in i rummet insåg jag att det här är
människor som är väldigt intressanta
och begåvade. Vi ger dem en idé och vi
vill att de ska göra något. De överraskar
din tanke och fantasi, med en ännu
bättre och ibland oväntad idé. Från den
dag vi började sessionerna, såg jag verkligen fram emot nästa session. Det är
min erfarenhet av det här, säger Marius
Kamugisha, art director på Orangekat.
– Med Le Bureau har vi börjat skapa
tillsammans och nu har vi tagit ett steg
till och vill att göra reklam för olika
företag. Vi är verkligen nöjda, avslutar
Dorkas Mumararungu.
Come Together Concrete drivs av FUB
och finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Mer info på www.cometogther
everyone.org

Vad gjorde ni?
Vi arbetade med tre uppgifter eller briefer som vi kallar det. Och det var väldigt
spännande att se hur bra det faktiskt
gick. Mina fördomar hade sagt något
annat och det var härligt att ha fel.
Hur var det?
Som jag sa innan så var det ett minne
för livet. Det var härliga unga personer
som verkligen kämpade i två långa
intensiva dagar för att lösa de här
uppgifterna på sån kort tid. Det var
imponerande.

Josephine diskuterar idéer med Le Bureau, Kigali.

Bästa minnet av Le Bureau i Kigali?
Att träffa gänget förstås. Det var speciellt. Och att vi faktiskt tillslut fick dit
VD:n, Che Rupari, för det Ugandiska varumärket Sawa på plats för att ge brief
och lyssna på alla idéer. Han blev också
väldigt imponerad över vad Le Bureau
kom fram till.
Största lärdomen?
Att alla kan mycket mer än vad man
tror.

TEXT: JESPER TOTTIE, PROJEKTLEDARE COME
TOGETHER CONCRETE FOTO: ISABELLE WALENIUS,

Marius Kamugisha och Rosine Umutoniwase.

COME TOGETHER CONCRETE

Le Bureau och Josephine Wallin:
Det är en sak att skriva om Le Bureau,
men en annan sak att möta Le Bureau.
I projektet hade vi förmånen att
bjuda in en toppkreatör från Sverige
till ett besök på Le Bureau för ett samarbete. Josephine Wallin är creative director och partner på Stockholmsbaserade
reklambyrån Le Bureau, som av en rolig
slump har samma namn.
Hur hamnade du i Kigali?
FUB kontaktade mig och frågade om
jag ville följa med på den här väldigt
speciella och viktiga resa och jag sa
förstås ja på en gång.
Vilka var dina förväntningar på resan och
mötet med byrån?
Inte så stora faktiskt. Jag hade ingen
aning om vad jag skulle förvänta mig
heller få vara med om eftersom jag aldrig ha gjort något liknande. Men direkt
när jag träffade Le Bureau i Kigali så
förstod jag att det skulle bli ett minne
för livet.

Josephine Wallin.

Dorcas Mumararungu.

Emmanuel Shyaka.

”Le Bureau är en reklambyrå som verkar för att alla människors kreativitet och
talangen ska komma till sin fulla rätt. Hos oss får våra medarbetare med intellektuella
funktionshinder en chans att nyttja hela sin inneboende potential. Vi tror också att
personer med intellektuella funktionshinder kan vara lite bättre problemlösare, därför
att de är vana att lösa många olika specifika situationer i sin vardag, vilket vi också vill
ta tillvara på ett positivt sätt i vår verksamhet. Tillsammans skapar vi nya kreativa idéer,
kampanjer och uppfyller individuella kort- och långsiktiga mål."
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ANPASSAD IT MORA FOLKHÖGSKOLA

”Nu kan jag
– Kurs i Anpassad IT
för anhöriga
och personal

Deltagare på tvådagarskursen Anpassad IT för anhöriga och personal på Mora folkhögskola.

–D

e t är viktigt att anhöriga och
personal kan bistå personer med
intellektuella funktionsnedsättningar så att de kan använda datorn
och olika program som syftar till ökad
självständighet och delaktighet. Därför
erbjöd vi den här kursen inom ramen
för projektet Anpassa IT, på Mora folkhögskola, säger Kerstin Gatu, kursledare för ”Anpassad IT”.
Under de två kursdagarna på Mora
Folkhögskola fick deltagarna bland
annat lära sig grunderna i e-postprogrammet Easy Mail och göra egna
bildstöd. I kursen ingick även de flesta
programvaror som användes i tidigare
tvååriga distansutbildningen.
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Deltagarna hade sina egna datorer
med sig, vilket bland annat hade
fördelen att de fick hjälp av kursens
IT-tekniker Michael Kjellberg, att ställa
in dem på rätt sätt, med olika anpassningar och hur man skapar sökvägar
med hjälp av exempelvis bilder.

”Höjdarkurs och ett höjdar
initiativ”
– Min son David gick utbildningen:”
Anpassad IT- Vägen till delaktighet” och
det har bidragit mycket till hans utveckling och gett honom nya möjligheter
till kommunikation och ett socialt
nätverk. Så nu tog jag chansen att gå
den här tvådagarsutbildningen för att

kunna vara till stöd till David. Jag fick
mycket med mig hem, och inte minst
fick jag hjälp på plats med att justera
olika program i min egen dator, som
kan vara till hjälp för David. Det var
verkligen en höjdarkurs och ett höjdarinitiativ, konstaterar Jörgen Johansson
från Åkersberga.
Han lyfte särskilt fram genomgången av programmet: Min plånbok/
Min kassa och vikten av att påminnas
om att saker måste få ta tid, och att
man ska ta lärandet steg för steg.
– Det är inte ovanligt att man är
lite otålig och vill väldigt mycket på en
gång. Man saker måste tas steg för steg
och få ta tid. Nu har jag lärt mig Davids
program lite bättre. Det bästa var också
att två av personalen från Davids gruppbostad också deltog i utbildningen. Så
nu kan flera få del av de här viktiga
kunskaperna, säger Jörgen Johansson,
som också sitter i styrelsen för FUB i
södra Roslagen.

En väg till ökad delaktighet
– Jag kommer att ta med mig frågan om
Anpassad IT som en väg till ökad delaktighet i vårt arbete i föreningen. Det är
en viktig demokratifråga för personer
med utvecklingsstörning.
– Människor har ett stort behov av
kommunikation och det är en demokratisk rättighet att kunna kommunicera. Därför måste även personer med
funktionsnedsättning få tillgång till IT,
bland annat genom anpassade digitala
program, för att kunna använda sig av
digital teknik, menar Kerstin Gatu.
Lika viktigt är att personal inom LSSverksamhet får kunskap om vad som
finns att tillgå när det gäller digitala

ANPASSAD IT MORA FOLKHÖGSKOLA

vara ett bra stöd för David”
– Den här kursen gav många praktiska tips. Nu kan jag hjälpa
min son David att ta ett steg till vad gäller digital delaktighet,
konstaterade Jörgen Johansson, som tillsammans med
15 andra deltog i tvådagarskursen Anpassad IT, på Mora
folkhögskola för anhöriga och personal, i slutet av november.
Kursledarna Michael Kjellberg och Kerstin Gatu.

hjälpmedel. Kerstin tog som exempel
Min plånbok – Min kassa – ett program
som gör ekonomi begripligt.
Något som alla på kursen var väldigt
positiva till. Flera uttryckte att de äntligen hade hittat verktyg för att förklara
pengars värde för exempelvis personer
som bor på en gruppbostad och saknar
den kunskapen.
På kvällen anslöt även sex av de
elva eleverna som tidigare gått kursen
”Anpassad IT – vägen till delaktighet”.
De berättade hur de använde sina datorer nu och vilket stöd det är i tillvaron.
Alla före detta eleverna valde att visa
film, ett starkt kognitivt minnesstöd.

Kunskaperna behöver öka

– Vi arbetar på ett nystartat serviceboende där vi redan från start vill ha
med oss kunskap för att kunna arbeta
och använda dator som digitalt hjälpmedel. Vi var tre personal från vår verksamhet i Krylbo, som gick kursen. Det
innebär att vi har bra förutsättningar
att kunna jobba vidare och dela med
oss, av den här kunskapen vi fick under
kursen, till våra andra kollegor på boendet.

Självklar rätt att kommunicera
via datorn
Angelika Lundvall och kollegorna
tyckte det var inspirerande att möta
kursledarna Kerstin Gatu och Michael
Kjellberg.

– Höjdpunkten var att deltagare
från kursen Anpassa IT på Mora folkhögskola, kom och visade hur dom
arbetade med sina datorer. Då förstod
vi mer än väl att begränsningen inte
ligger i funktionsnedsättningen i sig,
utan i otillräcklig anpassning eller brist
på kunskap och engagemang bland personal och ledning. Alla borde självklart
ha rätt att använda och kommunicera
via datorn, slog Angelica Lundvall fast
med eftertryck och lade till:
– Vi kommer garanterat använda oss
av allt vi lärde oss under dagen och lite
till!
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Från Ludvika Lärvux deltog Gunilla
Schmidt, speciallärare:?:
– Jag ville få mer kunskap om Anpassad IT för den målgruppen jag jobbar
med i skolan. Dagarna var väldigt inspirerande och lärorika. Framförallt var
det kul att träffa några av de personer
som tidigare gått kursen i Anpassad
IT på folkhögskolan. De berättade och
visade väldigt konkret hur de nu använder olika program, både för lärande och
på sin fritid.
– Kunskaperna om hur personer
med utvecklingsstörning kan använda
digitala hjälpmedel behöver öka. Det
innebär i sin tur att vi som finns som
stödpersoner för den här gruppen,
måste ha rätt kunskaper. Själv fastande
jag för Esymail, som ett fantastiskt
hjälpmedel för kommunikation, berättade Gunilla Schmidt.
Lika entusiastisk över kursen var
Angelica Lundvall på Annexgatans serviceboende i Krylbo:
Alla deltagare i kursen hade sina egna datorer med sig och fick hjälp att ställa in t ex sökmotorer
med mer.
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TILLGÄNGLIGHET

Bjuda in så många förstår

D

et här är del två i en artikelserie
om hur vi gör verksamhet tillgänglig för FUBs medlemmar
med utvecklingsstörning. Tillgänglighet för den som har svårare att förstå
och kommunicera kallar vi kognitiv
och kommunikativ tillgänglighet.
I förra numret fick vi tips från specialpedagog Cecilia Olsson om att tala
begripligt. Den här gången handlar det
om vad som händer innan vi ses, med
några exempel på inbjudningar med
bildstöd som jag har fått och lånat.
Att medlemmar med utvecklingsstörning på egen hand kan förstå
inbjudningar stärker egenmakten!
Det är inga problem att blanda olika
bildstöd, ni kanske använder pictobilder, men ibland funkar ett foto bättre.
Eller så hittar ni inte en pictobild som
passar, då finns också andra symboler,
exempelvis Arasaac-bilder.
Foton är bra för att visa hur något
eller någon ser ut, exempelvis en lokal
eller en person. Det kan också vara bilder av pengar för att berätta vad något
kostar.
Hämta bilder från www.bildstod.se
– exemplen från Mölndal är gjorda
med det verktyget – eller kontakta mig
för att gratis få en av FUBs licenser för
www.pictogram.se.

Inbjudan årsmöte
FUB Mölndal bjuder in
till årsmöte

Hbtq-hänget!
Hbtq-hänget är för dig som är hbtq-person
eller som är intresserad av hbtq-frågor.
Hbtq betyder homosexuell, bisexuell,
transperson och queer.

Datum: 7 mars 2017
Tid: Kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen på
Berghemsgatan 6 i Mölndal

Efter mötet berättar Lillemor Holgersson om
funktionshinderförelsen i Norden och om
FUB:s Nordiska samarbete.
Lillemor är 1:e vice ordförande i FUB:s
riksförbundsstyrelse.

FUB bjuder på fika

Hbtq-hänget är för dig som
bor i gruppbostad, servicebostad eller
jobbar på daglig verksamhet.
Det är också för dig som är över 18 år och
som går på till exempel särskole-gymnasiet.
På Hbtq-hänget träffas vi och
gör roliga saker tillsammans.
På Hbtq-hänget ses vi och
pratar om viktiga saker.
Datum: 30/10, 27/11 och 18/12
OBS! Alla datum är måndagar!
Tid: Från kl. 18:00 till kl. 21:00
Plats: Folkuniversitetet Stockholm, Kungstensgatan 45
Följ den blå linjen på golvet från entrén
så kommer du till rätt rum!
Det är gratis att komma till Hbtq-hänget.
Kontakt:
Mail: hbtqhanget@rfsl.se
eller johanna.nyberg@stockholm.rfsl.se
Telefon: 073 520 51 94

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se

Tack FUB Mölndal för exemplet på inbjudan
till årsmöte.

Den här inbjudan har jag lånat från
Hbtq-hänget i Stockholm.

En inbjudan med en bild kan också
vara lockande! De här två exemplen
kommer från Parasport Norrbotten:

möte

Möte om daglig verksamhet

daglig verksamhet
verksamhet
daglig

samtal

bra

daglig verksamhet
verksamhet
daglig

tisdag

när

Dagliga verksamheten på Höjden
ska läggas ner.
Vad tycker vi i Inre Ringen och FUB om det?
Kom och diskutera!
Vi ska också prata om
vad vi tycker är bra daglig verksamhet.
Vad gör att du trivs där?
Vad kan bli bättre på din dagliga verksamhet?
Dag: Tisdagen den 24 oktober 2017
Tid: Klockan 18:00-20:00
Plats: FUB-lokalen på Södergatan 13.

FUB Mölndal bjuder in till dansafton
med Barbados

Välkomna till en dag med ALTERNATIVA AKTIVITETER I
Furuhedskolans sporthall
Torsdag 26 oktober KL 13.00 – 14.30
Till alla vuxna med en utvecklingsstörning i Kalix kommun med personal.
Vi kommer att duka upp hallen med alternativa aktiviteter, lekar och idrotter.
Att röra på sig eller känna sig delaktig i en aktivitet är något alla borde ha rätt till.
DET ÄR SÅ KUL!
Vi vill visa dig med en funktionsnedsättning några olika aktiviteter man kan utöva oavsett
fysiska förutsättningar.
Kom själv eller med personal.
Tacksamt om ni kan meddela mig på mail så snart som möjligt men senast måndag 23
oktober ungefär hur många som kommer från er.
Tack!

Har du frågor? Ring Karl.
Telefon 00-000 00 00

Så här kan en inbjudan till ett möte se ut.

Mycket välkomna
Parasport Norrbotten
Erling Moritz
070-342 42 27
erling.moritz@norrbotten.rf.se

En vägbeskrivning kan följa med
inbjudan. Med bilder kan fler hitta på
egen hand, utan oro.
Plats: Aktiviteten Mölndal
Adress: Frejagatan 1
Entré 100 :OBS! Endast kontanter
Avgift även för ledsagare

Fortsätt gärna att skicka in era egna
exempel på hur ni gör tillgängligt! I
nästa nummer kommer det handla om
bra möten.

Servering
finns

Datum: 13 oktober 2017
Tid: Kl. 18.30-21.30
Ingen föranmälan

TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM

Övriga upplysningar: Kontakta Roger Lindblom, ordf. FUB Mdl
070-292 06 87 840lindblom@telia.com

Så här kan en inbjudan till dans se ut.
Tack FUB Mölndal för exemplet!
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Tips:

Det här är en vägbeskrivning med både text
och bilder. Det är vägen till Fryshuset där FUB
Stockholm ordnar danser.

M

Y

CM

Välkommen!
telefon

C

Tänk på att en vägbeskrivning
också kan vara bra att få som
en film. Lägg ut den på er
webbplats, Facebooksida eller
skicka med mejl.

MY

CY

CMY

K

TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER!

God jul och Gott nytt år!

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

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

www.fub.se/1956-klubben
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FUB I VÄRLDEN

Inre Ringens ordförande,
Anna Hildingsson,
talade i EU-parlamentet

Det var fullsatt i EU:s stora plenisal (med
plats för åttahundra personer!) i Bryssel, den
6 december. Då hölls det Fjärde Europeiska
Parlament av Personer med Funktionsnedsättningar. Nästan tvåhundra av delegaterna var personer med utvecklingsstörning.
EPPD (EUROPEAN PARLIAMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES), har
ägt rum vid tre tidigare tillfällen, 1993, 2003 and 2012. Årets parlament sammanföll med firandet av 20 års jubileum av EDF (den engelska förkortning för
det europeiska forumet för personer med funktionsnedsättningar).
Av de nästan 800 delegater, fick 45 hålla korta tal under dagen och Inre
Ringen Sveriges ordförande Anna Hildingsson var en av dem! Talen tolkades till
alla EU:s officiella talade språk, samt teckenspråk och skrivtolkning på engelska.
Annas tal handlade om rösträtt för personer med utvecklingsstörning. Sverige
är nämligen ett av de få länder inom EU där alla medborgare har rätt att rösta.
Denna omfattande diskriminering i andra länder var huvudämnet i den första
av parlamentets tre sessioner under dagen.
Annas tal finns att läsa på sidan 5 i Lättläst:

Inre Ringens ordförande, Anna Hildingsson, talade inför
ett fullsatt EU-parlament, när det fjärde EPPD hölls.
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JUDITH TIMONEY, OMBUDSMAN, FUB FOTO: EDF OFFICIELLA BILDSAMLING

Välkommen till Öppet Hus 2018

A N N ON S

• Lördag 20/1 kl. 11-14 • Tisdag 30/1 kl. 17-19
Vår adress är Levertinsgatan 31, 754 30 Uppsala

08-580 813 40

www.misa.se

- I den här skolan är alla någon!

info@misa.se

VI ERBJUDER arbetsinriktad
daglig verksamhet enligt LSS.

Mona
Jag trivs
på min
arbetsplats!
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Tel. 018-50 50 70 • E-post: info@labanskolan.se • www.labanskolan.se
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FUB-NYTT

Planera redan nu inför nästa år!
I föreningsalmanackan är det några uppgifter som
dyker upp varje år, vid samma tid. Till dem hör att
förbereda årsavslut samt planera inför nästa år.
I FUBs stadgar står det att lokalföreningarna ska ha sitt årsmöte
SENAST 10 mars, länsförbunden ska sedan ha sitt ombudsmöte
SENAST 10 april.
Men det går naturligtvis alldeles utmärkt att hålla årsmöte långt innan
sista datum, bara alla handlingar är i sin ordning. En vecka efter sista
datum att hålla årsmöte ska årsredovisningen vara inskickad till Riksförbundet för att ni som lokalförening eller länsförbund ska få rösträtt vid
förbundsstämman.
Att vara ute i god tid med att förbereda inför årsmötet och alla handlingar är därför en god idé.
Följande handlingar ska skickas in av lokalföreningarna till länsförbund och riksförbund: 1.Verksamhetsberättelse 2. Resultat och

balansräkning 3. Revisionsberättelse. Alla föreningar ska ha en
revisor som skriver revisionsberättelse. I en liten förening behöver revisorn inte vara godkänd eller auktoriserad revisor. Dock måste revisorn
vara oberoende. Läs mer om detta i God föreningssed sidan 14 och 15.
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/god_foreningssed_rev_2014_2_2.pdf 4. Årsmötesprotokollet, Detta kan skickas
in senare än 17 mars, respektive 17 april, dock ska det vara inskickat
senast 31 maj.
Mer information om årsredovisning samt mallar/exempel kommer
läggas ut i Resursbanken på FUBs intranät i början av januari. Styrelser
som ännu inte skaffat Office 365 kan kontakta Robert Gardsäter, robert.
gardsater@fub.se för att få inloggningsuppgifter och tillgång till Resursbanken.
Hjälp oss hjälpa er genom att skicka in ovanstående i underskrivet skick
samt i god tid! Då får vi tid att arbeta mer med att ta fram material till er,
istället för att påminna er om att ovanstående ska in.
TEXT: KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

Digi-JAG

–

ett utvecklingsprojekt för ökad digital tillgänglighet

A

rvsfonden har beviljat Riksförbundet FUB medel för
projektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö”. I mars 2018 startar
det nya projektet, bland annat med en utbildning för 12 personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskola.
– Äntligen får vi möjlighet att utveckla en tillgänglig digital miljö där personer med måttlig utvecklingsstörning kan
mötas dela med sig av och ta del av information. Det som alla
vi andra ser som en självklarhet. En sån arena saknas idag,
säger projektledare Kerstin Gatu.
– Digi-JAG bygger på de erfarenheter vi gjorde i projektet
”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet”, som också finansierades av Arvsfonden, där vi utvecklade en distansutbildning
för personer med måttlig utvecklingsstörning. I Digi-JAG ska
vi ta med oss dessa lärdomar för att öka den digitala tillgängligheten för personer inom denna grupp, säger Kerstin Gatu.

Distansutbildning på Mora folkhögskola
– Projektet Digi-Jag är ett treårigt projekt som innehåller
flera delar. I Digi-Jag ska vi utveckla en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer
med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga lärandet. I
detta arbetet komme vi bland annat ha en distansutbildning,
”Anpassad”IT, på Mora folkhögskola, som en del av projektet,
säger Kerstin Gatu.
Den nätpedagogiska modellen kommer utvecklas genom
distansutbildningen ”Anpassad IT”. Senare kommer den även
testas och utvecklas vidare i fyra andra verksamheter: Rättviks
kommun, Södertälje kommun, Värnamo folkhögskola och
Malungs folkhögskola.
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Utvecklingen av den digitala plattformen kommer ske
i nära samarbete med Begripsam som har spetskompetens
inom systemutveckling för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Begripsam kommer tillsammans
med Axess-Lab förvalta lärplattformen efter projektslut.
Målet är att den digitala lärplattformen ska användas
genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning
inom olika skolformer och på fritiden. Personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med andra kognitiva
utmaningar kommer också ha stor nytta av den plattform och
pedagogiska modell som utvecklas i projektet Digi-JAG.
TEXT: ZARAH MELANDER, KERSTIN GATU.

Fakta:
Digi-JAG beviljades 8 290 504 kr av Allmänna Arvsfonden för att utveckla
projektet under tre år.
Projektet är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB (projektägare),
Mora folkhögskola och Begripsam.
På Mora folkhögskola förbereds nu en helt ny kurs med 12 deltagare
och deras stödpersoner som ska vara med och utveckla Digi-JAG.
Ansökan öppnas inom kort och ansökningstiden går ut i sista februari.
Kursstart sker i mars 2018.
Kontaktpersoner:
FUB:
Zarah Melander
Zarah.melander@fub.se
070 482 58 24

Mora folkhögskola:
Kerstin Gatu
Kerstin.Gatu@morafhsk.se
070 223 65 12

STIFTELSEN ALA

ALA forskningsstiftelse önskar
En god jul och ett Gott nytt år
Nästa år ser vi fram emot forskningsdagarna i hälsa
på Billingehus.

Riksförbundet FUB arbetar brett med
aktuella frågor kring fosterdiagnostik

T

idigare i Unik har vi skrivit om FUBs engagemang i ett
nätverk som arbetar med fosterdiagnostiska frågor. Nätverket bildades hösten 2015 på initiativ av FUB, Svenska
Downföreningen och genetisk rådgivare, Charlotta Ingvoldstad Malmgren på Karolinska sjukhuset. Då hette det NNKKF
(Nationella nätverket för kunskap och kommunikation kring
fosterdiagnostik) men allteftersom samarbete med olika aktörer utvecklades, upplevdes namnet som väl otympligt. Sedan i
våras heter nätverket Snif – Svenskt nätverk kring information
om fosterdiagnostik.
Den ursprungliga drivkraften bakom nätverkets bildande,
att samla yrkesverksamma från relevanta professioner och
intresseorganisationer som tillsammans tar fram information
i olika fosterdiagnostiska frågor, visade sig vara uppskattad
från många olika håll. Redan från start fanns Statens medicinsketiska råd (Smer) med som observatör och Smer var
även medarrangör vid det nya nätverkets första seminarium i
Almedalen 2016, med rubriken ”Vi har etiken, men har vi etiken?”
(Det kan ses i sin helhet på FUBs hemsida.)
Nu i höstas publicerade nätverket en egen, digital skrift
om Downs syndrom – den första i sitt slag – det vill säga en
skrift som både professionerna och intresseorganisationerna
står bakom. Den har fått ett mycket positivt mottagande,
inte minst från barnmorskor, och finns för nedladdning och
utskrift på FUBs webbsajt: www.fub.se
Utöver FUB och Svenska Downföreningen har Snif idag
medlemmar som representanter så gott som samtliga relevanta professioner kopplade till fosterdiagnostik. Detta gör
nätverk till en mycket intressant samarbetspartner för flera aktörer:

• SBU: Patientinformation kring genetiska analyser vid invasiv fosterdiagnostik (utifrån SBU-rapporter kring fosterdiagnostik.
• 1177: Ett aktivt samarbete kring att sprida information,
granskning av texter relaterat till fosterdiagnostik (1177
granskare av texter är medlem i Snif) samt länkning till vår
information och Snifs hemsida via 1177.
• Socialstyrelsen: diskussion kring eventuell revidering av
föreskrifter och allmänna råd kring fosterdiagnostik, tillsammans med professionen.
Dessutom arbetar nätverket med inventering och sammanställning av regionala informationsmaterial kring fosterdiagnostik.
Under våren kommer nätverket att påbörja ett samarbete
med Genetic Support Foundation. Den amerikanska stiftelsen
har producerat en serie mycket bra informationsfilmer om
fosterdiagnostik och hur blivande föräldrar kan hantera en
beslutsprocess kring om/hur man vill använda olika fosterdiagnostiska prov. Nätverket har fått tillstånd att översätta
filmerna och anpassa dem till svenska förhållanden och processen att söka finansiering har påbörjats.
Nätverket bevakar även de etiska diskussionerna kring
fosterdiagnostik som pågår i många länder runt om i världen.
Om du har frågor om FUBs eller nätverkets arbete, kontakta
gärna Judith Timoney. judith.timoney@fub.se
TEXT: JUDITH TIMONEY, FUB.
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Information och finstilt

18

2018

Information om avbeställningsskyddet. Alla pengarna tillbaka om avbeställning
sker 14 dagar eller mer före avresa. Mindre än 14 dagar återbetalas 50 procent
fram till tre dagar före avresa. Vid läkarintyg återbetalas hela resan. Avbeställning
tre dagar före resan återbetalas inte såvida man inte har läkarintyg som styrker
sjukdom insändes till oss. Mer information medföljer vid bekräftelsen du får efter
att du beställt resan.
Resegarantilagen: Vi följer resegarantilagen och har därmed ställt pengar till
förfogande hos Kammarkollegiet. Dessa pengar är till för att våra resenärer inte
skall drabbas om det händer något. Man skall alltid kunna ta sig hem och det ser
denna ”försäkring” till att våra resenärer alltid kan göra. För mer information
om hur detta fungerar kontakta Kammarkollegiet i Stockholm.
Anmälan: Var god och fyll i hela anmälningsblanketten så noga som möjligt för att
vi skall erbjuda dig bästa möjliga service och hjälp. Ju mer vi vet desto mer kan vi
göra för att du skall ha det bra och få en resa som du kommer att vara nöjd med.
Det händer ju saker i allas våra liv hela tiden och det är bra för oss att få veta så
mycket som möjligt.

2018,

Betalning: När du anmäler att du vill med på en resa skickar vi en bekräftelse och
faktura. Man betalar anmälningsavgift inom 14 dagar, resterande belopp på angivet datum.
Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet om detta
krävs. Det kan hända att saker utanför vår kontroll gör att vi måste ändra i
programmet. Alla ändringar vi gör skall dock sträva efter att bli en förbättring för
resenärerna. Om det blir för få deltagare till en resa kan denna komma att ställas
in. Du erbjuds då att följa med på en annan resa eller så återbetalas alla pengar
till dig.

Om du betalar resan innan den 31 januari 2018 får du 500 kronor i rabatt. Ett
bra tillfälle att spara pengar – missa inte detta!

BETALA TIDIGT RABATT

Kontakt: Om du vill ha ett besök med mer information, kontakta oss. Vi planerar
att åka till Stockholm för att besöka lite gruppbostäder under våren för att ge
information och svara på frågor etc.
Hoppas du hittar en resa som du vill göra med oss – vi vill gärna att du åker med!

Mina Resor, Box 2051, 445 02 Surte
Telefon 031-97 94 17
peter.wall@me.com www.minaresor.nu

Thailand

2

Gotland

augusti/september 2018
denna resan är på 14 dagar...

Detta är ett fantastiskt land med otroligt vänliga människor, vacker natur, god mat och
klimatet är perfekt. Vi åker i september, det är lite varmare än en svensk sommar. Vi bor på
hotell med pool, alla måltider ingår naturligtvis.
Man kan rida på elefant, se på ormshow, apshow, besöka ett Thailändskt tempel med
buddistmunkar, eller bara softa och skaffa sig en vacker solbränna.
Det är dessutom mycket billigt här, så passa på att shoppa kläder. Passa också på att unna
dig massage, underbart gott och mycket billigt. Massor av sol och bad i poolerna som är
underbara, stranden och havet går inte av för hackor heller.
Det finns bara 12 platser och jag tror att det kommer att bli fullt fort, så skynda dig med din
anmälan om du vill åka med!
Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.
I priset ingår flygresa från Arlanda - Thailand tur och retur.
Helpension, frukost, lunch och middag. Boende på hotell med
pool. Utflykter varje dag om vi vill.

Mallorca

Information och finstilt

16.900:-

2–8 juli 2018

Ännu ett år på vår mesta semesterö. Här solar, badar och äter vi gott. Vi har en minibuss
hela tiden, så det kommer bli gott om utflykter runt ön och det finns massor att upptäcka
även för de som varit här tidigare. Passa på att skaffa en solbränna tidigt i år, Gotland är
mycket solsäkert. Det är 100 meter till havet och det finns mysiga cafeér, restauranger och
lite småbutiker. Vi åker från Sthlm central till färjan som tar oss till Visby. Det blir mat
ombord på både dit- och hemvägen. Naturligtvis är det helpension hela resan. Detta är
ett riktigt badparadis med en del hålligång för de som vill ha det annars kan man bara ta
det lugnt och vila, koppla av och njuta av sin semester. Det finns så oerhört mycket att
se på detta ”kalkstenshawaii”. Det finns utrymme för allas önskemål.
Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.

8.900:-

lar
om du de
g 5.600:Ledsagnin andra resenärer.
med fem

I priset ingår resa från Stockholm till Gotland tur och retur.
Boende med helpension, frukost, lunch och middag.
Diverse utflykter, massor av sol och bad.

Ledsagning
12.600:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Glöm inte att besöka www.minaresor.nu
slutet av maj 2018

Hit har vi åkt i tolv år nu och har alltid haft det alldeles underbart. Möt sommaren i ett
varmt och underbart land. Dock har det inte hunnit bli stekande hett ännu så vi som är
ovana vid värme kan klara oss utan att förgås men ändå skaffa en snygg solbränna innan
den svenska sommaren kommit igång. Vi flyger hit från Arlanda och stannar sju nätter.
Vi bor på ett hotell med uppvärmd pool så om man vill bada och tycker att havet är för
kallt kan man bada i poolen. De har fantastisk mat med en hel del specialiteér från denna
vackra ö och massor av mat från hela världen. Paraplydrinkarna går heller inte av för
hackor och svalkar gott när man blir varm. Det blir en del levande musik och mysiga
cafeer och förhoppningsvis en fantastisk irländsk pub med en kille som spelar och
sjunger. Vi har bara 12 platser hit, så boka snabbt, förra året tog de slut.
Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.
I priset ingår flygresa Arlanda–Mallorca tur och retur. Boende
på hotell med pool. Helpension med frukost, lunch, middag.
Vi kommer att sola, bada shoppa, kanske dansa och lyssna
på musik

9.900:–

Ledsagning
6.400:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Thailand • Mallorca
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Göteborg - Liseberg - Danmark Västkusten 9–15 juli 2018
En vecka på västkusten. Salta bad, resa med den stora färjan till Danmark - detta
blir en heldag! Shopping, god mat och massor av äventyr. En kväll åker vi ut och
kryssar med Strömmas båtar, som serverar skaldjur, och ser mer av skärgården. Ni
hinner även besöka Bohus Fästning. Ullared är ett fantastiskt roligt ställe dit vi åker
och har en härlig shopping. Om vi har tur får vi se lite kändisar från TV programmet
U
Ullared. Liseberg får vi naturligtvis inte missa. Guidad rundtur i Göteborg,
samt besök på en pub, där man kan njuta av levande musik och
kanske dansa lite...

8.900:-

lar
om du de
g 5.600:Ledsagnin andra resenärer.
med fem

4

I priset ingår resa från Stockholm - Göteborg tur och retur.
Boende med helpension, frukost, lunch och middag.
Danmarksresa med Stena Line, Lisebergsbesök,
Ullared - shopping. Diverse utflykter.

Gotland • Göteborg - Liseberg - Danmark - Västkusten
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Nostalgitrippen

Malung

9–15 juli 2018

Trendelburg i Tyskland, Bröderna Grimms trakter.
Välkommen att följa med ut i Europa. Det var här vi startade med Mina Resor, 4-5 turer till
detta paradis varje sommar de första åren. Vi bor hos Karin på värdshuset Textor, som hade
eget slakteri och ölbryggeri när hennes far var den som styrde och ställde. Nu hinner de inte
med detta, men godare mat och dryck finns inte i Tyskland. Runt omkring ligger massor av
pittoreska små dockbyar, oerhört mysiga och trevliga. Vi åker från Stockholm till Göteborg,
med egen buss, hoppar på Stenafärjan till Kiel och efter en helkväll och övernattning ombord
åker vi till Trendelburg. Detta är en verklig underbar resa, för de som redan varit här, minns
säkert att vi sällan har skrattat och haft det så bra i Trendelburg. Den lilla byn ligger mitt i
Bröderna Grimms hemtrakter, var de skapade sina kända sagor och det är verkligen massor
av trollskogar och en fantastisk omgivning. Vi kollar in en hel del fina hus, slott och andra
byggnader. Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.

I priset ingår resa med buss från Stockholm och tillbaka.
Boende med helpension, frukost, lunch och middag. Massor av
sevärdheter, kamera bör man ha om man inte har ett gott minne.

Mini-resor

9.900:-

Ledsagning 5.60
0:- om du dela
r
med fem and
ra resenärer.

23–29 juli 2018

Succén fortsätter! Vi träffas vid centralen i Stockholm och det blir en minibuss med bara sju
resenärer och två ledsagare. Det får inte plats fler i en minibuss. Vi packar in vårt bagage
och styr dit näsan pekar. Detta kommer att bli en resa fylld av upplevelser och vi kommer
att bo på hotell efter vägen. Naturligtvis har vi ett program men vi vill vara lite ”hemliga”,
det skall vara många överraskningar på resan. Vi kommer att åka i ett lugnt tempo med
korts dags-etapper. Det blir många stopp för fika,mat och sevärdheter, dessutom en hel
del aktiviteter, mys och musik. God mat får vi inte glömma, det är viktigt! Vi skall besöka
nöjesfält, djurpark, historiska miljöer och så vidare. Detta är en resa för dig som är lite
äventyrlig och vill vara med om en annorlunda resa. Det händer något spännande varje
dag! Vi kommer att vara borta måndag-söndag, sju dagar är vi ute och åker tillsammans.
Anmäl dig fort om du vill med, denna resa blir alltid fullbokad snabbt.
Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg .

I priset ingår resa med minibuss i sju dagar, träff och avlämning på
Centralstationen i Stockholm,. Helpension, frukost, lunch, middag.
Massor av sevärdheter och utflykter.

9.900:-

Ledsagning
5.600:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Stora Europaresan • Mini-resor

5

16–22 juli 2018

8.900:–

du delar
5.600:- om
Ledsagning
ra resenärer.
med fem and

I priset ingår bussresa från Stockholm till Malung tur och retur.
Boende med helpension, frukost, lunch och middag.
Entré till dansen på kvällarna. Utflykter på dagarna.

Disneyland i Paris

23–29 juli 2018

På mångas begäran skall vi åka till Disneyland i Paris igen. Träffa alla sköna figurer som
Långben, Musse, Mimmi, Kalle Anka och en hel del prinsessor. Massor av karuseller och
bergbanor och en alldeles underbar parad dagligen som avslutas med fyrverkeri.
Vi gör utflykterna på dagarna i och omkring Paris, bland annat Eiffeltornet, konstnärskvarteren i Montmartre, den stora kyrkan Sacre-coeur, Notre Dame där ringaren håller
till....., strosa vid Seine, mysiga fik och lite shopping.
Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.

9.900:–

du delar
5.600:- om
Ledsagning
ra resenärer.
med fem and
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I priset ingår flygresa från Stockholm till Paris tur och retur.
Boende med helpension, frukost, lunch och middag.
Entré till Disneyland. Ett flertal utflykter på dagarna i och omkring
Paris.

Malung • Disneyland i Paris

Niagarafallen - New York i USA & Kanada
14-dagar avresa september 2018
Många vill tillbaka till USA, så nu åker vi igen. Denna gång återvänder vi till New York
och skall se en hel del av alla kända byggnader och sevärdheter och bara uppleva
allt detta amerikanska som pulserar i denna underbara stad. Efter några dygn här i
”The Big Apple” gör vi en liten roadtripp, men vi pausar & rastar ofta, så det kommer
att gå galant, vägarna är fantastiska här, och det finns mycket att se på när man rullar
fram i bilen. Massor av shopping på Woodbury Common Premiun Outless norr om
New York. Här finns hela 220 olika märkesbutiker och är en av världens största outlet
centers i världen. Till största del är det välkända märken till låga priser! Vi stannar och
bor här 1 natt på väg mot Niagarafallen. Vi kommer fram till Niagarafallen, där vi skall
bo några nätter och det är oerhört mäktigt att se och höra dessa vattenmassor välla
fram. Själva staden på den kanadensiska sidan är också ett häftigt ställe med massor
av saker att upptäcka, det är här fallen är som vackrast och här ska vi naturligtvis bo.
Shoppingen är bäst och billigast här i USA. Detta är vår mest påkostade resa

Anmälan 2018
Jag vill åka till.............................................................................................................................
Namn .........................................................................................................................................
Adress ........................................................................................................................................

Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också

ur.
I priset ingår flyg Arlanda - New York tur och retur. Boende med
helpension, frukost, lunch och middaag. Diverse utflykter som
Frihetsgudinnan, Central Park, massor av höga skyskrapor,
Niagarafallen och shopping

29.900:Ledsagning
12.000:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Postnummer .....................................

Postort..........................................................................

Telefon hem................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................
Personnummer ...........................................................................................................................
Telefon till anhörig/gruppbostad................................................................................................
Kontaktperson............................................................................................................................
Jag delar ledsagare med

som
r och

Kanarieöarna

rsler

När det är som gråast och kallast här hemma åker vi till södern och värmen. Det är ett
helt fantastiskt klimat, lite som en svensk sommar med runt 20–25 grader i luften, alltså
inte så tryckande hett. Det är perfekt för oss som vill kunna gå runt i shorts och linne på
dagarna. Dessutom är det lite kul att vara brun när de där hemma är bleka som lakan...
Hotellet är riktigt bra, sköna sängar, fräsch och god mat och fika. Det ligger nära
stranden, har en bra pool och nära till Centrum.
Shopping kommer vi att hinna med också.

ring

Dansbandsvecka

Välkommen att följa med till Malung och svänga dina lurviga... Det är fullt hålligång på
dansbanorna sex kvällar. Alla de stora dansbanden är här. De har tio olika orkestrar som
spelar non-stop varje kväll och diskotek och trubadurer. Gillar du levande musik så har du
kommit helt rätt! Vi åker med buss och vi använder den för utflykter i omgivningarna.
Malung ligger i Dalarna och det finns en del att se, fäbodar och dalahästtillverkning. Inne
i Malung har de en stor scen där massor av kända och okända artister uppträder med
början klockan 12 varje dag. De har ett späckat program och stämningen brukar vara glad
och trevlig redan på förmiddagen. Här finns även diverse marknader, där du kan köpa
skivor, tröjor och annat med ditt favoritband på. Utställningar etc på dagarna. Sol och
bad brukar vi hinna med någon dag. Vi bor i ett eget hus nuförtiden och det är alldeles
underbart med utsikt över hela Malung. Det finns gott om butiker att fynda tex skinn i.
Betala tidigt-rabatten gör att detta är en billig resa. Resan blir snabbt fullbokad
varje år så var kvick med bokningen. Man kan också åka från Göteborg.

januari 2019

Det finns platser kvar till denna resan,
men man bör anmäla sig fort.

Som vanligt finns det möjlighet att åka från Göteborg också.
I priset ingår flygresa Arlanda - Kanarieöarna tur och retur,
boende sju nätter, helpension frukost, lunch och middag,
rolig shopping

9.900:–

Ledsagning
6.400:- om
du delar
med fem and
ra resenärer.

Jag kan gå

(Sätt ett kryss på skalan)

2 andra

7

egen ledsagare
Obehindrat

Mediciner ...................................................................................................................................
Sjukdomar ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bra att veta om mig...................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Detta behöver jag extra hjälp med ............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Önskar avbeställningsskydd - 300 kronor

USA • Kanarieöarna

5 andra

Rullstol

Ja

Nej

