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Habogänget gjorde en kokbok
Unga blir av med aktivitetsersättning
Vem ska putsa mina fönster?
Inre Ringen har ordet • Skriv till Nina! • Nya vänner

Box 1181, 171 23 Solna

Posttidning B

Linn har mixat soppan. Nu är den klar att servera.

Det ryker!
Habogänget
lagar sin mat på
en vedspis.

De gjorde sin egen kokbok
Habogänget kallar sig de som
jobbar på den dagliga
verksamheten Sesam i Lund.
De lagar god mat och gör
recept som är lätta att förstå.
Nu har de gjort en kokbok
som är både snygg och lättläst.

– Det är inte svårt. Spisen blir fort varm,
berättar Patrik Werman.
Han är en av dem som jobbar här.
När Unik besöker Habogänget så
lagar de soppa. En stor gryta med
pumpasoppa blir det.
Linn Sjöström skalar och skär pumpor i bitar
och Gisela Flint skär lök.

Det kokar i grytan när Unik

Alla hjälps åt.

hälsar på hos Habogänget.
De lagar mat på en gård

Habogänget har provat många

som ligget utanför Lund i Skåne.

recept och valt de bästa.

Köket är ett utekök och de

Sedan har de gjort en kokbok

lagar maten på en vedspis.

som är lätt att förstå.
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Linn Sjöström skär pumpa, Gisela Flint hackar lök och Patrik Werman mäter upp smör.
Alla är vana att laga mat i uteköket.

– Om man inte kan läsa kan man bara

Kanske gör de en resa

titta på bilderna och laga mat ändå,

för att få bra idéer.

förklarar Linn.
När soppan är färdig smakar alla.
Kokboken heter Mat med flera mål.

Patrik häller i mer peppar.

Det är en duktig fotograf som tagit

Det blir jättegott.

bilderna, och boken har vunnit ett pris

Sedan äter Habogänget lunch

för kokböcker.

tillsammans.

Snart ska de vara med i en tävling mot

De pratar om hur bra det gått. Och så

kokböcker från hela världen.

berättar de om sina
favoritrecept i boken.

Habogänget vill att fler
ska våga laga mat.
Alla här har lärt sig jättemycket
sedan de började.
De berättar om boken och
om hur de lagar mat för andra.
Habogänget provar gärna nya recept.
Nu vill de göra en kokbok till.

Habogängets
kokbok tävlar
i kokbokstävlingen
Gourmand
awards. Den
har redan
vunnit
i Sverige.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Dennis Strandberg tycker att det
känns som om ingen tror och
lyssnar på dem.

Mathias Abrahamsson väntar på svar på sin ansökan om aktivitetsersätting.

Fler unga blir utan
aktivitetsersättning
Den som är yngre än 30 år och jobbar
på en daglig verksamhet kan få pengar
som kallas aktivitetsersättning
Men det har blivit vanligare att unga
inte får de pengarna.
Unik har träffat tre unga män
som är oroliga.

radioprogram som går att höra på internet.
Alla tre har jobbar länge på Unitis
och trivs bra.
Men de är oroliga för att inte få
aktivitetsersättning.
De behöver pengar som alla andra.
Dennis har fått ersättningen tillfällig. Han
vet inte hur länge till han får pengar.

Mathias Abrahamsson, Dennis Strandberg

William blev av med sin ersättning. Nu får

och William Kvarnåker jobbar på den dagliga

han söka ingen. Medan han väntar på svar

verksamheten Unitis i Ljusdal.

får han söka försörjningsstöd.

Här finns ett kafé och ett vandrarhem.

Mathias väntar också på att få veta om han

Mathias, Dennis och William är de med i

får ersättningen.

mediateamet och ordnar konserter med

Att vänta och inte veta om man har pengar

artister. De gör också en podd, det är ett

nästa månad är jobbigt. Alla tre mår dåligt
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Vi gör om
tidningen
Unik!
William Kvarnåker undrar varför
Försäkringskassan tror att han
plötsligt kan ta en vanligt jobb.

och oroar sig för framtiden.
Det är Försäkringskassan som
bestämmer vem som får
aktivitetsersättning.
– Om Försäkringskassan anser att jag
inte behöver daglig verksamhet så
måste jag söka vanligt jobb, berättar
Dennis.
Arbetsförmedlingen hjälper till att hitta
jobb. Men de säger att de inte kan
hjälpa Dennis, Mathias eller William. För
de har en funktionsnedsättning som
gör att de inte kan jobba på en vanlig
arbetsplats.
– Det syns inte att vi har funktionsnedsättning, säger William. De tänker att
du kan jobba för du ser frisk ut. Men de
diskriminerar oss.
FUB har pratat med Försäkringskassan
om problemt. FUB är med i en
grupp som ska få Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen att jobba
tillsamman. Så att ingen blir utan pengar
när man inte kan ha ett vanligt jobb.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Så här kan ett nummer av Unik se ut.

Nästa gång du får Unik ser den
lite annorlunda ut.
För nu gör vi om Unik.
Den lättlästa delen blir längre.
Och den blir en egen tidning
som du kan ta ut.
Tidningen Unik har sett likadan
ut länge. Nu är det dags
att göra om den.
Vi som gör tidningen vill att Unik
ska bli lättare att läsa. Och att
det ska finnas mer att läsa. Texterna
ska handla om samma saker i båda
delarna. Och båda delarna ska få
omslag som liknar varandra.
Det ska också bli lättare att
hitta i tidningen.
Vi hoppas att du som läser kommer
att tycka att nya Unik är en bra tidning.
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Markus berättade
om sitt arbete för
politiker i Lettland
bil som körde oss till ankomsthallen och vårt
bagage.
Väl framme på hotellet, efter 20 minuters
bilfärd, blev vi väl mottagna av personalen.
Kolla in toaletten, detta kallar jag för en
handikapptoalett som heter
duga. Våra
Besök på något som skulle bli en sorts "dagcenter".

I somras blev jag inbjuden av Svenska institutet och svenska ambassaden i Riga för att delta i ett projekt i
Lettland.
Jag skulle prata om hur det är att ha
ett arbete när man har ett så gravt
funktionshinder som jag har.

handikapptoaletter på hotell
i Sverige, släng
er i kaklet! Det

Toa med stil och svängrum!

var som en balsal.
Nästa morgon åkte vi till Vaidava i Valmeira,
cirka två timmars bilresa från Riga. Det var
trevligt att få se lite mer av Lettland eftersom
det var första gången jag besökte landet.
Väl framme, så möttes vi av en mindre välkomstkommitté. Det fick mig att känna mig

Den 10 oktober åkte jag och två av mina

som en kung, men det var ju bara lilla jag

assistenter, Anitra och Ann, från

och mina två assistenter.

Helsingborg till Kastrups flygplats i
Köpenhamn för att flyga vidare till Riga.

Vi blev inbjudna till en stor samlingssal,

Efter inchecknng fick vi åka en specialbil för att

där olika föredragshållare samlats.

kunna ta mig till planet. Flygningen tog cirka

Där fanns även en fotoutställning som

två timmar. När övriga passagerare klivit av,

vandrar runt i Europa om personer med

så kom flygplatspersonalen och hjälpte mig av

egna funktionsvariationer. Och där hittade

planet. Först över till en specialbil som sänktes

vi en kändis: Conny Bergqvist.

ner till marken, och sedan vidare till en annan

Allt var på lettiska, så vi hade en tolk som
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översatte till engelska. Eftersom min
engelska inte är så bra, så översatte mina
assistenter så mycket de hann till svenska,
så jag hängde med ganska bra ändå.
Borgmästaren välkomnade oss alla och
särskilt oss långväga gäster.
I publiken satt även ministrar, forskare,
pedagoger, socialtjänstemän och andra
beslutsfattare över pengar och omsorg.
Tyvärr så ligger Lettland långt efter Sverige
vad det gäller funktionshinder och

Markus höll föredrag för bland annat ministrar.

sysselsättning. Det var därför extra viktigt

De var stolta över att visa runt.

att kunna visa att det går att inkludera

Med tanke på landets ekonomi så

funktionshindrade i samhället.

var det en stor framgång att

Det berättades om olika sätt som olika

kunna göra något sådant.

länder använder sig av för att få ut
personer med funktionshinder i

Efter lunchen, så tackade vi för oss och åkte

arbete eller sysselsättning.

tillbaka till hotellet. Chauffören valde att

Ganska snart var det min tur att hålla mitt

köra en annan sträcka, som var lite längre

föredrag. Jag pratade på min knackliga

men vi fick ju se desto mer.

engelska och blev tolkad av min assistent

Han körde bland annat till en

Anitra, som i sin tur blev tolkad från

höjd med en enorm utsikt.

engelska till lettiska.
Väl tillbaka till hotellet tog vi det lugnt efter
Efteråt passade vi på att prata lite med

en ganska hektisk dag. Vi gick ut en sväng

ministern och berättade bland annat om

på stan och såg oss omkring.

fördelarna med personlig assistans.

Riga är verkligen en vacker stad.

Efter seminariet fick vi en rundtur i

På fredagsmorgonen var det bara att

byggnaden intill som var från den

gå upp och äta frukost och invänta vår

kommunistiska tiden under ryskt styre.

chaufför för att bli körda till flygplatsen.

Lettland blev ett självständigt land först
1991.

Tre dagar går fort, men det var mycket

Byggnaden renoverades och skulle bli

trevligt och intressant att besöka Lettland.

något slags ”dagcenter” eller sysselsättning

Framför allt att få ge en positiv bild av

för en grupp med utvecklingsstörning. Vad

Sverige trots dagens nedskärningar.

jag förstod skulle det bland annat skötas
tvätt i lokalerna.

TEXT: MARKUS PETERSSON, VICE ORDFÖRANDE INRE RINGEN SVERIGE
FOTO: ANN LINDROTH
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Nya vänner
Personens namn
FUB Nya vänner
Box 1181
171 23 Solna

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

Hej, jag är en ensam man som söker en kvinna
att umgås med. Skulle bli glad om någon kvinna
ville skriva till mig. Jag själv bor i egen lägenhet i
Örebro. Mina intressen är naturen, laga mat, mysiga
hemmakvällar.
Skriv till Leif 031
Hej! Jag är 50 år gammal. Jag söker en tjej i
ungefär samma ålder. Jag bor strax utanför Stockholm i Botkyrka. Vore bra om du bodde någonstans
i närheten så att vi kan träffas. Jag gillar promenader, gå ut och fika och så gillar jag mysiga hemmakvällar. Jag är snäll och lugn som person. Hoppas vi
kan ses!
Skriv till Klaus 045
Jag är en snäll och omtänksam, seriös, trogen
kille. Rolig, har humor. Jag är 38 år gammal. Har ett
lindrigt handikapp. Söker en tjej som har samma.
Har AM-EU-mopedkörkort. Så jag har en mopedbil.
Bor i Kungälv 2–3 mil utanför Göteborg. Så bo gärna
i närheten. Intressen: min katt, katter, se på film, på
TV, TV-spel, promenera, träffa människor m.m.
Skriv till Elvis 100
Hej! Jag är en någorlunda vettig man på 53 år.
Mina intressen är fotboll, hockey och fruntimmer.
Jag söker en kvinna i sina bästa år som är närmare
pensionsåldern än mig. Det är bra om du tycker om
att lyssna på musik – Sex Pistols, Jam m.fl. Du får
gärna tåla grov humor och ha glimten i ögat. Bor på
gruppboende i Södertälje.
Skriv till Jan 277
Hej, Jag är en kille på 36 år. Söker en tjej mellan
25 och 40 år. Du ska vara ärlig och snäll. På fritiden
är jag hos min mamma. Har en mopedbil som jag
åker med. Mamma har ett lantställe med katter, hästar, hundar och höns, jag tycker om att läsa böcker
och tidningar och se på film. Jag har en svensk
mamma och jag är född i Sverige. Jag har tre syskon.
Vill gärna träffa någon tjej som bor inte långt ifrån
Norrköping – Västervik.
Skriv till Nedim 249
Kvinna på 54 år Rättvik. Rar snäll glad kramgo. Söker kille i samma ålder Rar, snäll, glad kramgo, helst
bilkörkort, helst bo i Rättvik eller Vikarbyn. Intressen:

natur, promenader, shoppa, marknader, cruising
äta ute, fika på Fricks konditori. Hälsa på varan,
skriva brev till varan, ha kontakt på mobilen. Skriv.
Puss kramgo.
Skriv till Britt-Mari 190
Jag vill träffa en kille. Heter Markus. Jag, fika.
Markus 37 år.
Skriv till Markus 038
Hej, Jag är en 5-årig tös i Göteborgstrakten.
Söker goa vänner med eller utan funktionsnedsättning. En bonusmormor vore kul också! Mina
intressen är bl.a. djur, musik, fordon.
Skriv till Karin 276
Hej! Jag är 55 år. Jag skulle vilja ha kontakt
med en kille, 35–45 år, både svenska och mörkhyade. Mina intressen är att pyssla, djur, gå i affärer. Jag bor i Ludvika, du får gärna bo i Dalarna
eller i närheten.
Skriv till Annika 279
Hej! Jag är 51 år. Söker efter en snäll kille i
samma ålder. Har en lägenhet i Örebro. Gillar att
åka bil, mysiga hemmakvällar, musik. Foton tack!
Skriv till Margaretha 116
Hej, jag är 38 år. Jag söker en kille. Ska vara 38
upp till 39. Mina intressen är myskvällar, musik,
vänner, festa, resor, skriva brev.
Skriv till Sara 044

assistans. Intressen är countrymusik, trav,
grillning, tjejer.
Skriv till Henrik 217
Hej, jag är 44 år singel och snäll. Jag bor
i Stockholm i lägenhet, mysiga hemmakvällar. Jag är glad och positiv. Jag söker en tjej i
Stockholm på 44 år eller 39 år. Mina intressen:
musik, bio.
Skriv till Erik 268
Hej! Tjej 39 år. Söker en kille mellan 39 och
45 år. Bor själv i egen lägenhet men tillhör ett
gruppboende. Jag har ett lättare funktionshinder. Mer får du veta sedan.
Skriv till Monica 294
Hej, Jag är en kille på 35 år boende i Vargön. Är intresserad av en tjej i min ålder helst
trestadsområdet. Snäll och trevlig person.
Gillar att laga mat och ha mysiga hemmakvällar. Tittar gärna på film på TV och även på
bio. Musik är ett stort intresse som jag har
och tycker om det mesta i musikväg. Har ett
sportintresse och det är bandy. Spelar även
själv lite basket och fotboll med mina kompisar på sommaren. Tar gärna en promenad i
vår fina natur som vi har runt knuten. Hoppas
på svar snart.
Skriv till Jonas 256

Hej, jag är 40 år. Tycker om att skriva brev, vara
med kompisar, dansa, bowla, laga mat, pyssla.
Söker kille och tjej att brevväxla med. Ni får gärna
skriva till mig.
Skriv till Ros-Marie 028
Jag bor i Sala. Söker tjej på 43 till 60 år i närheten
runt t.ex. Uppsala, Västerås, Stockholm.
Skriv till Karl-Gunnar 213
Jag är en snäll och sportig kille på 41 år, som
bor i egen lägenhet i Dalsland. Jag söker en
snäll, söt och välvårdad tjej ungefär i min ålder.
Har en medfödd CP-skada, men går med rollator.
Tar rollatorn längre sträckor. Har även personlig

Skriv till oss!
Har du träffat en vän genom
Uniks sidor Nya vänner
– mejla eller skriv och berätta.
unik@fub.se
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INRE RINGEN SVERIGE har ordet

Alla har rätt att
lära sig hela livet
Hej! Anna här!
Jag är ordförande i Inre Ringen Sveriges styrelse.
Det har lärt mig hur viktigt det är med rätten till livslångt lärande. Inte
bara för mig utan för alla Inre Ringens medlemmar.
I oktober höll FUB Västra Götalands län
en utbildningshelg.
Så mycket intressant jag fick lära mig!
Till exempel om hur man kan göra internet
tillgängligt för personer som har mycket
svårt att läsa och skriva.
En tjej med Downs syndrom
visade hur mycket hon hade lärt
sig på en utbildning
på Mora folkhögskola.
Inre Ringen Sverige arbetar
för att det ska
bli flera utbildningar
för alla som har gått ut
gymnasiesärskolan.

Nyligen hade Inre Ringens styrelse en utbildning där vi lärde oss
om hur vi kan berätta om Inre Ringens
arbete på ett bra sätt.
Men först hade vi en halvdag
där vi pratade mycket om
hur viktigt det är att vi alla känner
att vi har rätt att säga
vad vi tycker om saker
som händer i vår vardag.
Om det som gör oss glada,
men också om det som
gör oss arga eller ledsna.
Vi i styrelsen tycker att detta är så viktigt
att vi kommer att ha det som ett tema
på Inre Ringens inspirationshelg i oktober.
Så håll utkik! I början av nästa år
kommer mer information!
Men innan dess vill jag passa på
att önska er alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år!
Anna Hildingsson
Ordförande, Inre Ringen Sverige

Anna Hildingsson
anna.hildingsson@fub.se
FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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FRÅGA NINA!

Vem ska tvätta mina fönster?

Personalen i vår gruppbostad har slutat tvätta fönster.
De säger att det inte ingår i deras arbetsuppgifter.
Vem ska tvätta fönstren då?
Fråga
Personalen i vår gruppbostad har slutat tvätta fönster.
De säger att det inte ingår i deras arbetsuppgifter.
Vem ska tvätta fönstren då?
Jag vet inte hur man gör.
Jag vill inte ha smutsiga fönster.
Två personer som bor i gruppbostaden kan knappt röra sig.
Deras fönster är jättesmutsiga.
Personalen säger att de som inte kan röra sig får betala
för någon som tvättar deras fönster.
Min granne har en mamma som putsar hennes fönster.
Mamman vill inte putsa hennes och verkligen inte andras fönster.
Kommer jag alltid att ha smutsiga fönster?

Vem ska tvätta fönstren om man inte kan själv?

Jag gillar att titta ut genom fönstret, och snart kommer det att snöa.
Jag gillar att titta på julstjärnan i fönstret.
Svar
Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att tvätta fönster.
Men i en gruppbostad ingår något som kallas
individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen med att sköta hemmet.
I hjälpen med att sköta hemmet ingår det fönsterputsning.
Du som bor i en gruppbostad ska därför få hjälp när du tvättar fönster.
Den boende får göra sitt bästa att tvätta fönster med personalens hjälp.
Den som inte kan röra sig kan vara med och planera och vara på plats när fönstren tvättas.
Kan en person inte alls vara med så är det kommunens ansvar att fönstren blir tvättade.
Ofta har kommunen bestämt hur ofta man ska tvätta fönster.

Har du också en fråga?
Skriv till Nina!
Nina Alander,
förbundsjurist
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-508 866 28

Vanligast är att man tvättar fönster en eller två gånger om året.
De här skriftliga bestämmelserna om städning och fönstertvätt kallas ofta för insatsbeskrivning.
Det är bra om en lokal FUB-förening är med innan en insatsbeskrivning skrivs så man inte glömmer fönstertvätt.
Det finns kommuner som inte har fönstertvätt i sin insatsbeskrivning.
Då kan det bli problem och tjafs.
Att tvätta fönster kallas även ibland för underhållsstädning.
I en gruppbostad ingår stöd så att du kan göra underhållsstädning regelbundet.

FOTO: PIXABAY

En mamma till en boende i en gruppbostad ska inte tvätta fönster.
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Ö VRI GT I UNIK
Många demonstrerade
för assistansen.
På många platser i landet
var det LSS-manifestation.
FUB visade politiker och
andra i samhället att LSS
och assistans är viktigt för
FUB:s medlemmar.

SID 26

FUB har gjort mycket
2018.
Allt från demokratiläger
för unga till politikerveckan i Almedalen har
FUB gjort under året. Läs
om några av alla saker
som hänt för FUB.

SID 32

En kväll med Barbados.
Två gånger i månaden ordnar
FUB dans i Stockholm. Många
danssugna kommer när
Barbados står på scenen. För
att dansa och träffa vänner.

SID 34

FUB:s projekt fick fint pris.
På kursen Anpassad IT i Mora
kan man lära sig använda teknik
på ett sätt som är lätt att förstå.
Nu har kursen fått Arvsfondens
guldpris.

SID 6
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Tävling!
Uniks tävling är likadan
som alltid.
Det gäller att hitta
fotot som syns lite i
nyckelhålet.
Nu har vi
priser från FUB.
En CD-skiva
och ett svettband.

1:a pris, CD-skiva

2:a–5:e pris, svettband

Här ser du en liten bit av en bild från denna tidning.
På vilka sidor i tidningen finns hela bilden?
1. Sidan 11
X. Sidan 22
2. Sidan 30
Om du tycker det är krångligt med sidnummer,
klipp ut hela bilden och skicka med svaret.
Skicka svaret till:
FUB:s kansli
Box 1181
171 23 Solna
Senast den 18 januari måste vi ha ditt svar.
Skriv ”Tävling” på kuvertet om du skriver brev.
Eller e-posta till tavling@fub.se
och skriv ”Tävling” i mejlet.
Glöm inte ditt namn och din adress.

Rätt svar i Unik Nummer 5, 2018: sidan 13.
Vinnare:
1:a pris: CD-skiva
1. Benny Åström, Eskilstuna
2:a–5:e pris: svettband
2. Nicolas Martines, Luleå
3. Filip Sundin, Gävle
4. Emil Martines Espling, Luleå
5. Jessica Maria Olsson, Ljusdal
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Unga mister aktivitetsersättning
FUB:

Projektet för livslångt lärande

HUNGRIGT: Habogänget
LSS: Många

gjorde sig egen kokbok

stod upp för assistansen

De tysta syskonen, Prisad utbildning, FUB-2018 och mycket mer

+alltid 13 sidor lättläst • Fråga Nina! • Nya vänner

Innehåll 6/2018
4.......................Ledare
6.......................I korthet
9.........................Krönika
10......................Unga blir av med sin aktivitetsersättning.
14......................Så kan lokalföreningen få stöd
15......................Förslag: möjlig att läsa vidare efter särskola
18......................Seminarium för syskon som sällan hörts.
22......................LSS-protester i hela landet
24......................Habogänget gjorde prisad kokbok.
28....................Unikt projekt ökar delaktigheten
31....................Året med FUB
32....................Så blir nya Unik
33....................Landet runt

Sidan 26. Många visade sitt missnöje
och berättade vad LSS betydde på
manifestationer i hela landet.

LÄTTLÄST
2.......................Habogänget gjorde kokbok
4.......................Unga blir av med aktivitetsersättning
4.......................Vi gör om Unik
6.......................Markus berättade om sitt jobb i Lettland
8.......................Nya vänner
10....................Inre Ringen har ordet
11....................Frågespalten
12......................Övrigt i Unik
13......................Tävling

Sidan 28. Projektet Vi är med
ska hitta metoder för ökad
delaktighet för personer med
flekfunktionsnedsättning.

Sidan 22. I
Habogängets utekök
skapas läckra rätter
efter egna recept.
”Mat med mål”
heter deras kokbok.

Omslag denna del och lättläst del: Linn Sjöstöm skär pumpa när Habogänget från Lund lagar soppa.
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Harald Strand, ordförande
harald.strand@fub.se
070-754 68 98
Anders Lago, 1:e vice ordförande
anders.lago@fub.se
Jan-Åke Wendel, 2:e vice
ordförande
jan-ake.wendel@fub.se
073-855 27 77
Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Elisabeth Sandlund,
elisabeth.sandlund@fub.se
070-973 49 12
Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se
070-668 36 81
Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se
042-923 36
Elisabeth Langran
elisabeth.langran@fub.se

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

Krister Ekberg
krister.ekberg@fub.se

Elin Vesterlund
elin.vesterlund@bahnhof.se

Monika Gebart
monika.gebart@fub.se

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

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

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

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

Eva Borgström, ombudsman
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
eva.borgstrom@fub.se
08-508 866 31
Magnus Carlstedt,
redaktör tidningen Unik
magnus.carlstedt@fub.se
08-508 866 55

Julia Henriksson, förbundsjurist.
Intressepolitiskt påverkansarbete.
Stöd till rättsombuden och
medlemsrådgivarna.
julia.henriksson@fub.se
08-508 866 53

Tor-Björn Rahm, ekonomiass.
Medlemsregister och
prenumerationer.
tor-bjorn.rahm@fub.se
08-508 866 30
Victoria Sjöström, kommunikatör,
webbredaktör
victoria.sjostrom@fub.se
08-508 866 38
Gabriella Stockman, administration
och informationsmaterial
gabriella.stockman@fub.se
08-508 866 87

Osäkert för unga
utan aktivitetsersättning.
Om du är ung, har IF och inte kan jobba på den ordinarie
arbetmarknaden, då har du rätt till aktivitetsersättning. För
många blir de knappa 10 000 kronor det rör sig om den
inkomst som ger tillvaron stadga. Men färre unga får sin
ansökan om aktivitetsersättning beviljad. Istället blir de
hänvisade till Arbetsförmedlingen. På sidan 10 träffar vi tre
unga personer som fått en mer osäker tillvaro och reder ut
vad FUB gör för att få till en förändring.
Syskon till personer som har en funktionsnedsättning är
en grupp som sällan hörs. I december höll därför FUB ett
första syskonseminarium. Läs mer på sidan 18.
Och så har vi besökt ett gäng utanför Lund som
verkligen lagar mat - Habogänget kallar de sig. På den dagliga verksamheten har de tagit fram egna recept som gjort
det möjligt för alla att delta och styra i köket. Dessutom har
de gjort en prisad kokbok som många kan använda.
I projektet ”Vi är med” är målet att hitta metoder så att
den som har en flerfunktionsnedsättning kan ha ett livslångt
lärande. Och få ökad delaktighet i vardagen. Läs på sidan 28.
Och så kan jag avslöja att det inte bara är sista numret
för året utan också det sista numret med det här utseendet.
Nästa nummer av Unik har en ny form. Läs mer på sidan 32!

Sidan 10. Fler unga har blivit av med sin
assistansersättning. Unik åkte till Ljusdal där unga
hamnar i kläm mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. William Kvarnåker på den
dagliga verksamheten Unitis är en av dem.

Sidan18. Syskon
till personer
med funktionsnedsättning är en
grupp som sällan
hörs. FUB höll ett
seminarium där
deras berättelser
stod i centrum.

När tidningen landar i din brevlåda
är julen nära och jag vill passa på
att önska alla våra läsare en riktigt
god jul och ett gott nytt år 2019!
Magnus Carlstedt
Redaktör för Unik

Maria Sundström, kanslichef
maria.sundstrom@fub.se
08-508 866 48

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

Judith Timoney, ombudsman,
LSS och Inre Ringen
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23

FUB:s FORSKNINGSSTIFTELSE ALA

Rebecka Zackrisson, kommunikatör,
organisationsstödjare,
kontaktperson Postkodlotteriet,
projektledare Almedalen
rebecka.zackrisson@fub.se
08-508 866 54
KUNSKAP OCH KOMPETENS
Unik försäkring
Per Liljeroos,
per.liljeroos@fub.se
08-508 866 88
Kundtjänst
010-490 09 91
www.unikforsakring.se
Pia Sandberg, konferens
administration, 1956-Klubben
(FUB:s företagsvänner)
pia.sandberg@fub.se
08-508 866 41

Styrelsen:
Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se
0300-83 48 38
Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se
0921-34 00 22

ANNONSER
Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Tel: 08-10 39 20
unik@bs-media.se www.bs-media.se

REDAKTION UNIK

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

Utges av: FUB – För barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning.
FUB är en intresseförening som
arbetar för och med personer med
utvecklingsstörning och deras familjer.
FUB har ca 26 500 medlemmar i lokalföreningar runtom i landet.
Upplaga: 22 000 exemplar
ISSN: 0345-3790

Handläggare:
Camilla Bäckström
camilla.backstrom@ala.fub.se
070-508 91 31

Prenumeration: 300 kronor/år
unik.prenumeration@fub.se
Telefon: 08-508 866 00

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se
0380-142 16
Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

För annonsering
– Utgivningsplan:
Nr 1/2019, bokning 18 januari,
utgivning 21 februari.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Magnus Carlstedt

08-508 866 55

magnus.carlstedt@fub.se
unik@fub.se

Tryck: Sörmlands Printing Solutions,
Katrineholm.
FUB:s medlemstidning vänder sig till
personer med utvecklingsstörning,
anhöriga, personal, beslutsfattare och
alla andra intresserade. Tidningen
är rikstäckande och har som mål
att sprida kunskap om allt som rör
personer med utvecklingsstörning.
Tidningen utkommer med sex
nummer per år.
Tidningen ansvarar ej för icke beställt
material och förbehåller sig rätten att
korta i insändare och läsarbrev, samt
publicera insänt material på FUB:s
hemsida.
www.fub.se
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Vilka fuskare ska jagas?
Politiker och medier bedriver klappjakt på dem som fuskar med assistansbidrag. Är
målet att minska fusket? Eller är fokus på fusk ett sätt att bana väg för nedskärningar?
Medierna fokuserar just nu på missbruk av assistansersättningen och av färdtjänsten. Trots att det är ett fåtal som
fuskar blir samhällets svar en kollektiv bestraffning så att alla
med dessa insatser drabbas. Här kan man fundera på om inte
granskningar av fusk i utvalda system är styrda av intressepolitisk vilja att begränsa just dessa system. Varför görs inte
samma kontroll av alla system för avdrag och bidrag?
I Sverige är vår självbild att vi inte fuskar utan är laglydiga.
Kanske var det så för länge sedan? Sanningen är att även vi
svenskar fuskar för egen vinning när vi kan. Moraliskt tycker
vi att detta fusk är mindre allvarligt än ren stöld, även om
beloppen är storleksmässigt lika.
Det fuskas med ett par procent i alla bidrags- och avdragssystem. Det gör att skattefusket blir klart störst i pengar. Det
är inte de som har störst behov som fuskar mest, utan fusket
görs i alla samhällsklasser. Vi har ju ett nytt bevingat ord från
en av våra företagsledare och mångmiljonärer: ”Vad f... får
jag för mina skattepengar?” Det var en tydlig signal till politiker att ytterligare jobbskatteavdrag och skatteminskningar
för företag måste till. Men för att få råd till detta måste andra
utgifter i välfärdssystemet försämras.
Tyvärr är vår rapport ”Fångad i fattigdom” inte på politikers topplista. De ställer gärna våra medlemmars behov mot
andra som också har behov. Till exempel mot fattigpensionärer.
Vi har ju redan några gånger under de senaste årtionden
infört nya avdragssystem som en följ av debatter. I mitten av
1990-talet infördes rot och år 2007 infördes rut. Ursprungligen var det för att minska svartjobben, men de blev senare
mer stimulanspaket för att gynna ombyggnad och hushållsnära tjänster. De som tjänat mest på dessa system är utan
tvekan de som har höga inkomster! Tjänsterna behöver inte
utföras av svenskar och inte i Sverige enbart. Man kan fundera på om det inte bara blivit extra skattesänkningar för
vissa grupper. Störst skattesänkning står de så kallade jobbskatteavdragen för. De gynnar personer med hög inkomst
som kan köpa tjänster billigare. Men de missgynnar alla som
inte kan få ett välbetalt jobb – och det gäller många av våra
medlemmar.
När det gäller assistansersättningen florerar siffror om
fusk upp till 19 procent i debatter, vilket har medfört en
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tvärbroms i assistansersättningen. Den kvarstår även om våra
politiker muntligen tog tillbaka sina besparingskrav i slutet
av valrörelsen. Effekten av dessa löften har vi inte sett ännu.
LSS-utredningen lever ju fortfarande med att beloppets storlek vid beslutet i september 2018 inte får öka. Det vill säga,
efter de redan genomförda besparingarna.
När det gäller färdtjänsten i Stockholm, infördes ett tak på
antal resor för samtliga färdtjänstberättigade. ”Det var ju inte
så farligt då det bara berör ett fåtal.”
Lyssna på den kommentaren och fundera på varför man
då inte bara gick på dessa ”fåtal”? Konsekvensen kan bli att
13 000 personer måste överklaga nya beslut i Förvaltningsdomstolen (DN 2108-11-05). En domstol
som inte verkar veta hur de ska döma
vilket märks tydligt i de första domar
som kommit och som har helt olika
domskäl.
Alla företag försöker minska sin
skatt, inte bara de stora assistansbolagen. Men hur ofta jagar samhället till exempel storbankens
kunder?
Jag tror att vi alla har
anledning att rannsaka vår
etik och moral! Inte minst
medier och politiker. Kan de
verkligen för sig själva försvara sina prioriteringar?

Harald Strand,
ordförande Riksförbundet FUB

ANNONS

Musikhjälpen till
stöd för personer
med funktionsnedsättning

Programledarna för Musikhjälpen är Daniel
Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz

I mitten av december
anordnade Sveriges
Radio insamlingen
Musikhjälpen. I år går
pengarna till personer
med funktionsnedsättning.
Sedan 2008 har Sveriges Radio hållit
det
årliga
insamlingsevenemanget
Musikhjälpen. Målet är att samla in pengar
och stödja människor i en undangömd
humanitär katastrof.
2018 är kampanjen riktad till stöd
för den cirka en miljard människor som
lever med funktionsnedsättning. Och där
många är utsatta i fattigare länder.
Personer med funktionsnedsättningar
är ofta diskriminerade och saknar
möjligheteter till skolgång och arbete.
– Situationen är helt oacceptabel, säger
Radiohjälpens generalsekreterare Kristina
Henschen. Det är vår skyldighet att bidra
till en förändring. Människor måste få
synas, höras och respekteras – för alla har
rätt att funka olika!
Har din lokalförening deltagit i
Musikhjälpen i år? Kanske samlat in
pengar och samtidigt spridit information
om FUB:s arbete? Berätta gärna för oss i
ett mejl! unik@fub.se
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Projektet Anpassad IT ska fick Arvsfondens pris. Nu ska de sprida kunskapen vidare.
På bilden Tina Westerlund, Kerstin Gatu och Kristina Åkerlund.

Anpassad IT
fick guldpriset
Arvsfondens Guldkornspris
gick till Riksförbundet
FUB:s Arvsfondsprojekt
”Anpassad IT – vägen till
digital delaktighet”.
Onsdagen den 5 december fick deltagare,
pedagoger och stödpersoner från kursen
Anpassad IT vid Mora folkhögskola ta emot
Arvsfondens Guldkorn 2018 i kategorin
personer med funktionsnedsättning.
Arvsfondens motivering löd: ”Inom
ramen för en unik distansutbildning
har deltagarna utvecklat sin digitala
delaktighet.
Med
utgångspunkt
i
konkreta exempel har sedan brister i det
offentliga regelverket synliggjorts och
projektet har därigenom bidragit till att
öka möjligheterna för personer med
utvecklingsstörning att studera vidare efter

gymnasiet. Något som fram till nu varit i
princip omöjligt.”
Ska sprida erfarenheter
Guldkornsvinsten innebär 50 000 kronor
för att sprida erfarenheter från projektet.
Sommaren
2019
anordnas
en
kortkurs för personer med måttlig
utvecklingsstörning och deras stödpersoner
på Mora folkhögskola.
Deltagarna ska få prova på anpassad IT
och utbildningens teman om hälsa–mat,
hälsa–rörelse, natur, kultur och samhälle.
Parallellt med prova på-aktiviteterna
kommer deltagarnas stödpersoner få
kunskap om de anpassade programvaror
som använts i utbildningen.
Mer information finns på www.sikta.nu.

TEXT: KERSTIN GATU
FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM

Personlig assistans

Daglig verksamhet

Friskvård

I KORTHET

”Vardagen har blivit
lättare och vi ser på
framtiden en aning
ljusare.”

Projektet Kung Saga presenterade sin nya utbildning.

Ny utbildning för att uppnå en mer
inkluderande arbetsplats är färdig
I mitten av november lanserade projektet Kung Saga certifiering sin
nya utbildning. Genom att utveckla en certifiering för arbetsgivare
som anställer eller anordnar praktik på sin arbetsplats för personer
med intellektuell funktionsnedsättning vill projektet skapa en mer
inkluderande arbetsmarknad.
Inkludera mera-utbildningen är en obligatorisk del i
certifieringen, men är webbaserad och gratis för alla som vill lära
sig mera. Utbildningen är utvecklad av FUB:s tidigare medarbetare
Jesper Tottie och Johanna Bergsten, och består av fyra delar som
går igenom vad en intellektuell funktionsnedsättning är och ger
konkreta tips om hur företag kan arbeta för att skapa en bra och
inkluderande arbetsplats. Utbildningen hittar du på:
https://inkluderamera.nu.

FUB ordnar temakvällar om god man

Under 2019 kommer god man/ställföreträdare vara ett prioriterat
arbete för FUB. Vi kommer att utreda ställföreträdarskap utifrån
ett FUB-perspektiv.
Under året kommer fem temakvällar med tema god man/
ställföreträdare anordnas på fem orter. Syftet med temakvällarna
är att i workshopform samla in medlemmarnas erfarenheter
av att själv ha god man/förvaltare alternativt vara god man.
Utredningen ska resultera i en rapport, som ska vara klar i början
av år 2020.
Temakvällar om god man/ställföreträdare anordnas på följande
orter:
• 26/3: Linköping
• 9/4: Hässleholm
• 10/9: Borlänge
• 8/10: Luleå
• 5/11: Stockholm
Närmare information om innehåll, tid och plats kommer att
läggas ut på FUB:s webbplats.

A N N ONS
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I allt det praktiska som rör assistans glömmer vi aldrig bort att livet
pågår här och nu - och det ska vara
gott att leva!

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

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

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

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

DFA-center
Känner du till vårt aktivitetscenter som är helt kostnadsfritt för
dig som DFA-kund?
Här finns något för alla och vi
fyller dagarna med roliga och
meningsfulla aktiviteter.
LÄS MER PÅ VÅR WEBB: dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

KRÖNIKA: ELAINE EKSVÄRD

Att inte måla fan på väggen
När folk säger ”måla inte fan på väggen” så kan du svara att det inte behövs. För ”fan”
finns redan i rummet där de sårbara är. Därför ska du prata med chefen och andra
anhöriga. Så att ni är fler som vågar vara ”besvärliga” tillsammans.

Jag läser nyheter om barn som bor på hem där de ska få
extra stöd när familjen inte mäktar med. Barn med särskilda
utmaningar och funktionsvariation. Jag läser också om vuxna
som jobbar bland dessa barn, dessa alldeles unika barn och
individer. Borde inte de vuxna i deras närhet ha alldeles
unika och särskilda kunskaper? Både för att kunna tillgodose
behoven och för att lotsa fram och förstå utmaningarna
Jag retoriktränade en kvinna som jobbar på ett hem för
funktionsvarierade. Hon sa att den vanligaste medarbetaren
är man och det vanligaste uttrycket till de
boende är ”skärp dig”. Som den meningen
ilade sig kvar i hjärtat.
För en person som inte förstår Evelyns
funktionsvariation ”Williams syndrom”
är det kanske lätt att häva ur sig just
orden ”skärp dig”. ”Knyt skorna”, ”rita
en cykel”, ”räkna till 20”, eller ”berätta
hur du mår”. Banala meningar för
dig, men för en Williams kan det
vara samma sak som om du kom
till jobbet en dag och jag sa åt dig:
”Gör hundra armhävningar utan
paus.” Du kanske tittar snopet
på mig och vill komma med en
invändning. Men har du Williams
syndrom så vill du oftast göra folk
glada.
Nu har du som läser detta kanske
inte den diagnosen. Så du invänder.
Vad svarar jag då? ”Skärp dig”? Hur

A NNO NS

kan man ens ha ett sådant språkbruk bland folk som fått
utmaningar större än du någonsin kan förstå eller är utbildad
i? Är det någon som ska skärpa sig så är det den som säger
så.
Sedan är det tyvärr så att förövare ofta söker sig till folk
som inte har en röst. Dit hör barn både med och utan funktionsvariation. Är det så att ditt barn eller din anhöriga kräver
många olika resurser så betyder det att väldigt många olika
personer kommer i den personens direkta närhet. Det är
viktigt att du pratar integritet med alla som kommer i kontakt
med din anhöriga – oavsett om det är 2 eller 20 olika personer så är det värt den tiden av snack.
För studier visar att det är tre barn i varje klass som blir
sexuellt utnyttjade, i varje särklass är det det tredubbla. Så
när folk säger ”måla inte fan på väggen” så kan du svara
att du inte behöver det, för fan finns redan i rummet där
de sårbara är. Prata med chefen tillsammans med anhöriga
så ni är fler som vågar vara ”besvärliga” tillsammans. För
egentligen är ni inte besvärliga, ni är engagerade. Och ni
är den där rösten som funktionsvarierade inte alltid har.
Så nu skärper vi oss och tar i frågor som många undviker – tal och jargong mot våra älskade anhöriga. Vi ska
inte måla fan på väggen, vi ska få bort ”fan” från våra
anhöriga!
Elaine Eksvärd, retoriker och mamma till Evelyn
med Williams syndrom
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Fler unga
mister sin
aktivitetsersättning
På den dagliga verksamheten Unitis i
Ljusdal har flera personer på kort tid blivit
nekade aktivitetsersättning. Detta trots att
både läkare och arbetsförmedling är eniga
om att de inte kan konkurrera på den
vanliga arbetsmarknaden. Resultatet blir
stress, osäkerhet och personer som tvingas
söka försörjningsstöd.
Mathias Abrahamsson väntar på svar på sin förnyade
ansökan om aktivitetsersättning.

Det är en kylig novemberförmiddag i
hälsingländska Ljusdal, en kommun med
19 000 invånare. I tätorten ligger det
sociala företaget Unitis där 22 personer
har daglig verksamhet. Vandrarhem, kafé
och evenemangsbokning är några av de
verksamheter de sysslar med. Det är fullt
av folk i den vackra gamla teaterbyggnaden
mitt i samhället. Lunchgästerna droppar in
och det doftar gott från köket.
Men under året har någonting hänt
som förändrat tillvaron för några av dem
som jobbar här kraftigt: de har fått avslag
på ansökan om aktivitetsersättning. I
praktiken innebär det att den inkomst
på under 10 000 kronor i månaden som
den som jobbar på en daglig verksamhet
får, försvinner. Personerna hänvisas till
arbetsförmedlingen och socialkontoret för
att söka försörjningsstöd.
William
Kvarnåker,
Mathias
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Abrahamsson och Dennis Strandberg
jobbar tillsammans i mediateamet på
Unitis. De sköter bokningar av artister och
gör bland annat en blogg. När vi besöker
dem har de just fått nya lokaler som de håller
på att flytta in i. Det är på övervåningen till
den gamla teatern där artister uppträder
och kaféet har sin servering.

omöjligt. Jag har haft daglig verksamhet
sedan jag slutade gymnasiet.
I de perioder han inte jobbat på en
daglig verksamhet har han mest gått
hemma. En tillvaro han verkligen inte vill
tillbaka till:
– I längden mår man inte alls bra av att
bara gå hemma, konstaterar han.

Risk att bli av med ersättning
Alla tre lever under hotet att mista sin
aktivitetsersättning. Dennis har fått den
beviljad tillfälligt, William väntar på
omprövning och Mathias väntar på svar. De
mår alla tre dåligt över den sits de hamnat i.
Dennis har jobbat här i tre år. Han
tycker det är konstigt att bedömningen
plötsligt kan se annorlunda ut.
– Om Försäkringskassan anser att jag
inte behöver aktivitetsersättning så måste
jag söka jobb. Men att få jobb är helt

Väntar på besked
För Mathias är väntan på besked en stor
osäkerhet.
– Jag fick ett brev i september om att jag
ska förnya. Men jag har inte fått svar på om
jag får det. Jag vet inte när jag får veta.
Han tänker mycket på hur det ska gå.
William har jobbar på Unitis de senaste
tre åren. Han har tidigare provat både
vidareutbildning och praktik på ett företag.
Men ingenting har fungerat. Alla tre tar
upp att förutsättningen för att de ska kunna

”Det syns inte att vi har
funktionsnedsättning,
de tänker att du kan
jobba för du ser frisk ut.
Men de diskriminerar
oss för det! ”
Dennis Strandberg känner sig klämd när Försäkringskassan skickar honom till
Arbetsförmedlingen, som säger att de inte kan hjälpa honom.

jobba är att de kan jobba i en takt de klarar
av. Att möjligheten finns att bromsa om det
blir för mycket. Den möjligheten finns här.
– Förra gången jag ansökte var för tre
år sedan. Då bedömde de att jag inte hade
någon arbetsförmåga alls. Nu när jag måste
ansöka igen bedömer de att jag har 75
procents arbetsförmåga.
Känns som ett hån
William pratar om hur bemötandet många
gånger känns som ett rent hån:
– När jag fick avslaget låg ett sista papper
i kuvertet. Där det stod ”Välkommen till
Arbetsförmedlingen”!
Alla tre har gått till läkare och
arbetsförmedling som skrivit intyg om
att de inte kan stå till den ordinarie
arbetsmarknadens förfogande. Ändå blir
det avslag.
– De träffar en inte ens! säger Dennis.

De har inte tid att ens se verksamheten.
Stressande tillvaro
Att leva med den ekonomiska stress det
innebär att inte veta att man har inkomst
nästa månad tär. Alla tre säger att de
sover dåligt. För William har sökandet av
försörjningsstöd inneburit att han först
varit tvungen att leva upp den lilla summa
ha lyckats spara ihop under lång tid. Och
att han blir stressad av krav på ansökningar
och kvitton.
– Jag var hos socialen en gång. Då sa de
att jag måste sälja hunden, säger Dennis.
Just känslan av att inte bli trodd är
något de återkommer till flera gånger. Och
i all stress och oro finns också ilska och
frustration:
– Det syns inte att vi har funktionsnedsättning, de tänker att du kan jobba för
du ser frisk ut. Men de diskriminerar oss

för det, säger William.
Och Dennis tycker de lägger skulden på
den som inte kan arbeta.
– Det är som om de säger att du är bara
lat, men läkaren på Försäkringskassan
träffar oss aldrig. De ska gå på det som
läkaren som träffat oss säger!
Dennis sammanfattar den stress och
irritation de alla känner:
– Att dom inte förstår hur dåligt vi mår!
Det måste komma fram.
En tydlig trend
Bosse Hed startade Unitis för 20 år sedan
och har sedan dess varit en central person
i verksamheten. Unitis har arbetat hårt för
att bli det sociala företag det är i dag, där
de som jobbar själva är en del av styrelsen.
Och där verksamheten anpassas efter var
soch ens intressen och förmågor.
Bosse säger att han sett hur flera personer
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William Kvarnåker jobbar med ljudet till Unitis podd. Han kan inte förstå hur
Föräkringskassan totalt kan ändra sin bedömning av hans arbetsförmåga.
Bosse Hed på Unitis.

fått indragen aktivitetsersättning på kort
tid. De tvingas söka försörjningsstöd, oroar
sig mycket och situationen sliter hårt.
– Vi har jobbat skitmycket med det
här, säger Bosse. Stödbehovet har varit
jättestort. Allt blir så komplicerat och så
krävande. Man ska redovisa kvitton och
stå till svars. Deras liv är många gånger så
svårhanterligt i alla fall.
Få enkla jobb
Ljusdal är en liten glesbygdskommun med
relativt hög arbetslöshet. Det är ont om
jobb över huvud taget för den som inte
klarar arbetsmarknadens höga krav.
– På 70- och 80-talet fanns det mycket
enkla arbeten här, det gör det inte i dag,
säger Bosse.
– Regeringen säger att man ska skapa
enkla arbeten. Men som jag ser det: Det
är det här som är enklare arbeten. Just
den tryggheten i att ha en inkomst är
så viktig. Det här är en ren handling för
att få folk att vända sig till den reguljära
arbetsmarknaden. Jag har pratat med
arbetsförmedlingen och de säger att de inte
kan hjälpa dem. Jag tycker det är vidrigt att
göra så här.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

12 · UNIK

Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fungerar inte
Personer riskerar att stå helt utan ersättning
när samarbetet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen inte fungerar.
Aktivitetsersättning är en ersättning för den
som är under 30 år och som förväntas ha
nedsatt arbetsförmåga under minst ett år.
Antalet personer med aktivitetsersättning
har ökat stadigt sedan ersättningen
infördes, men sedan år 2017 har antalet
personer med aktivitetsersättning minskat
från 38 000 till 32 000 personer. Enligt
Försäkringskassans prognoser kommer
antalet att sjunka ytterligare.
Enligt
Försäkringskassan
beror
minskningen på vad de kallar sin utvecklade
utredningsmetodik. År 2016 genomförde
myndigheten en fördjupad rättslig
granskning som visade att 25 procent
av dem som hade aktivitetsersättning
borde ha fått avslag. De felaktiga besluten

berodde på bristande utredningsunderlag.
Rapporten,
”Aktivitetsersättning
vid
nedsatt arbetsförmåga, 2016:6” ledde till en
satsning på stöd i utredningsmetodik för
handläggare av aktivitetsersättning.
Saknas statistik
Försäkringskassan för ingen statistik över
aktivitetsersättningen kopplad till diagnos
eller tillhörighet till LSS. Därför är det svårt
att få en uppfattning om hur just personer
med intellektuella funktionsnedsättningar
drabbas av den kraftiga minskningen av
aktivitetsersättning. Däremot kommer
signaler från FUB:s medlemmar om
orimliga avslag som får förödande
konsekvenser eftersom den enskilde
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”24 procent av alla unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning saknar
identifierbar sysselsättning när de har gått ut gymnasiesärskolan.”
inte heller får tillräcklig stöttning från
Arbetsförmedlingen utan är utlämnad att
söka försörjningsstöd hos kommunen.
Dessa berättelser bekräftas av en studie
från Högskolan i Halmstad som visar
att 24 procent av alla unga vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning saknar
identifierbar sysselsättning när de har
gått ut gymnasiesärskolan. Det innebär
att de varken har daglig verksamhet, ett
arbete eller studerar. I studien beskrivs
en verklighet där personer skickas mellan
kommunen,
Försäkringskassan
och
Arbetsförmedlingen i åratal.
Detta sker trots det specifika
samordningsuppdrag som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått.
Uppdraget är ett nolltoleransuppdrag – inga
individer ska falla mellan stolarna. Genom

förbättrat samarbete ska myndigheterna
gemensamt se till att individerna förbereds
inför en genomgång och informerar
personerna om vad myndigheterna inom
sina ansvarsområden kan bidra med i form
av insatser och stöd.
FUB tar plats i funktionshindersråd
FUB har under hösten fått en plats i
Försäkringskassans funktionshindersråd.
Rådet träffas fyra gånger per år och diskuterar
olika aspekter av sjukförsäkringen.
FUB har vid flera tillfällen påtalat
konsekvenserna för våra medlemmar och
behovet av bättre kommunikation mellan
myndigheterna. FUB har även beskrivit
behov av större tydlighet och mer hjälp
från Försäkringskassan när en person med
intellektuell funktionsnedsättning riskerar

att förlora sin ersättning. Förutom större
kunskap om diagnosen utvecklingsstörning
efterfrågar
FUB
kompetens
om
kommunikation och tillgänglighet hos
myndighetens handläggare. Stabilitet
och tydlighet är avgörande för att den
enskilde och dennes anhöriga ska kunna
förstå ett avslagsbeslut och vad det får för
konsekvenser. Trots Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens förstärkta samarbete
fortsätter de båda myndigheterna att bolla
personer mellan sig. I början av 2019
kommer FUB träffa Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen gemensamt för att
närmare diskutera myndigheternas ansvar
och lösningar som förhindrar att personer
med intellektuella funktionsnedsättningar
tvingas söka tillfälligt försörjningsstöd hos
kommunen månad efter månad.

TEXT: JULIA HENRIKSSON, FÖRBUNDSJURIST FUB. FOTO: MAGNUS CARLSTEDT

Utan assistans skulle Mollys
liv bestå av väntan.
Den ovanliga diagnosen Glutarsyreuri typ 1 gör
att Molly inte kan gå, stå, sitta, prata eller äta själv.
Därför behöver hon stöd dygnet runt.

Med hjälp av Humana har Molly fått assistenter
som hjälper henne i varje situation. Det gör att
hennes självförtroende vuxit och att hon nu tar
mer plats socialt – vilket skulle vara omöjligt
utan den hjälp hon har fått.
Vill du också ansöka om personlig assistans?
Kontakta oss så hjälper vi dig!
020-70 80 87
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Stöd
kommer!
Alla lokalföreningar kan behöva stöd utifrån ibland.
Ett besök från FUB:s rikskansli är ofta bara ett
telefonsamtal bort.

Judith Timoney, Elisabeth Dahlin, Julia
Henriksson, Zarah Melander och Nina
Alander.

FUB träffade nya BO

Riksförbundet FUB bjöd in till ett möte
med den nya barnombudsmannen (BO)
Elisabeth Dahlin. FUB berättade om
vårt arbete med rättighetsfrågor för barn
med intellektuell funktionsnedsättning.
Under träffen diskuterades bland annat
behovet av ett tydligare barnperspektiv
i LSS och hur barn särskilt har drabbats
av försämringar inom LSS. Vi lämnade
också över FUB:s rapporter ”500 röster
om LSS” och ”Föräldraansvar till barn med
funktionsnedsättning”.
Elisabeth Dahlin berättade om BO:s
viktiga uppdrag kring Barnkonventionen;
just nu handleder de kommunerna i arbetet
med barnrätt i praktiken. Det är särskilt
viktigt för LSS-handläggare som träffar
barn. BO har också utvecklat en webbplats
för barn om deras rättigheter.
https://minarattigheter.se
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Mjölby, Tranås, Trelleborg och Kalix – listan
över orter som fått besök från rikskansliet
kan göras lång. När en lokalförening kört
fast i stort eller smått och ber om stöd får
de ofta hjälp.
– Det kan vara allt från stöd under ett
årsmöte till att man har problem att fylla
platserna i styrelsen.
Det berättar Jan-Åke Wendel, ledamot i
FUB:s förbundsstyrelse. Tillsammans med
Per Liljeroos, vd för
Kunskap och kompetens
och Unik försäkrings
grundare har han under
två år besökt många
föreningar och länsförbund i hela landet.
Jan-Åke Wendel

Varför reser ni runt i landet så här?
– Vi vet att många föreningar vill ha
besök från rikskansliet. Att det är viktigt
för dem, säger Jan-Åke.
– Det vi upptäckt är att många
föreningar tycker det är kul när det händer
någonting, att det kommer någon. Och det
brukar vara trevliga tillställningar, säger
Per och Jan-Åke håller med.

Vad pratar ni om när ni träffar föreningar?
– Vi åker dit, berättar hur vi ser på
FUB:s verksamhet, vikten av att FUB
finns. Vi pekar på hur viktigt det är att föra
medlemmarnas talan både kommunalt och
regionalt, säger Jan-Åke.
Aktuellt just nu är
att länsförbund som är
svaga själva kan behöva
gå samman.
– Vi kommer nog gå
dithän att vi får se flera
län gå samman, tror
Jan-Åke.
Per Liljeroos
Framför
allt
betonar båda att det är viktigt att lyfta fram
hur viktiga alla som arbetar ideellt är.
– Ja, när man åker därifrån och det har
lyckats känner man sig jäkligt nöjd! säger
Jan-Åke.
Är det lätt att få ett besök?
– Ja! Det är bara att höra av sig till
kansliet.
TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
FOTO: LINNEA BENGTSSON

Komvuxutredningens förslag kan göra att det blir
möjligt att läsa vidare efter gymnasiesärskolan.

Möjligt att plugga
efter gymnasiesärskola
Komvuxutredningen föreslår fler möjligheter till
utbildning efter gymnasiesärskolan.
I början av september överlämnade
Komvuxutredningen sitt slutbetänkande
till gymnasie- och kunskapslyftsminister
Anna Ekström. Tidningen Unik har
tidigare skrivit om utredningen, som
bland annat haft i uppdrag att se över
behovet av förändringar i regleringen
av vuxenutbildningen. I december förra
året kom ett tilläggsdirektiv om att
utredningen även skulle se över tillgången
till eftergymnasial utbildning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning.
Få möjligheter i dag
Riksförbundet FUB har vid flera
tillfällen haft kontakt med utredningen
eftersom området har stor betydelse för
FUB:s målgrupp.
Vuxenutbildningen är viktig med
hänsyn till att det i dagsläget är en av
få studiemöjligheter för vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning. Personer
som haft sin utbildning i grund- och
gymnasiesärskolan är nämligen utestängda
från eftergymnasiala utbildningar.
Komvuxutredningens föreslår bland
annat att personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska få ökade
möjligheter till fortsatt utbildning efter

särvux. Utredningen menar på att det finns
ett flertal möjligheter till fortsatt utbildning
för personer som tidigare gått i grundoch gymnasiesärskolan inom exempelvis
komvux, folkhögskola, yrkeshögskola
och högskola. Riksförbundet FUB
har länge påtalat behovet av flera
utbildningsmöjligheter för vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning och är
därför väldigt positiva till förslaget.

Filmen hade premiärvisning på FUB:s
rikskansli i början av december.

Film om demokratiläger

Många vill läsa vidare
– Äntligen händer det något inom detta
område! Det är befängt att du inte ska ha
möjlighet att studera vidare som vuxen
bara för att du har en funktionsnedsättning.
Vi vet att många av våra medlemmar både
vill och kan läsa vidare efter gymnasiet.
Vi hoppas att förslaget snart ska kunna
bli verklighet, säger Harald Strand,
förbundsordförande för Riksförbundet
FUB.
FUB:s skolkommitté kommer inom
kort besvara remissen för att återigen föra
fram FUB:s perspektiv i alla de frågor som
utredningen behandlat.

Nu släpps film och slutsatser efter
Demokratilägret
I slutet av valrörelsen arrangerade
FUB Sveriges första demokratiläger för
ungdomar i FUB:s målgrupp. 15 deltagare
fick lära sig mer om demokrati, prova
på att rösta och ta fram politiska förslag
tillsammans med politiker från olika partier.
Nu släpps den korta dokumentärfilm som
spelades in under lägret. I samband med
det släppes även slutsatser som ska hjälpa
politiker att bjuda in unga i målgruppen
i politiska samtal. Slutsatserna innehåller
metoder och inspiration från arbetet
under demokratilägret, tillsammans med
ungdomarnas politiska förslag. FUB
kommer sprida slutsatserna framöver, inte
minst till beslutsfattare runtom i landet.

TEXT: ZARAH MELANDER,
OMBUDSMAN

Film och slutsatser finns tillgängliga på
FUB:s webbplats. www.fub.se
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Ett kafé för
delaktighet

LSS-utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund,
svarade på frågor under årets Intradagar.

LSS-utredningen
bör förkastas
i sin helhet
FUB står bakom bakom att skrota förslaget.
I början av november fick funktionsrättsrörelsens LSS-arbetsgrupp ta del av LSSutredningens slutliga förslag. Det var
mycket dyster läsning, och återigen väcktes
stora farhågor kring hur LSS-insatsen
personlig assistans ska utformas framöver.
Även ledsagarserviceinsatsens framtid
som en självständig insats hotas. Utifrån
dessa försämringar har Funktionsrätt
Sveriges representant i utredningen skrivit
ett särskilt yttrande med slutsatsen att
utredningens förslag måste förkastas i sin
helhet.
Inget alternativ att behålla förslaget
FUB står bakom detta. Att komma
fram till att utredningens betänkande
måste förkastas var inget lätt beslut.
Men FUB, tillsammans med ett flertal
funktionshindersorganisationer, anser att
det inte fanns något annat alternativ när
många av utredningens förslag bryter mot
funktionsrättskonventionen. De innebär
kraftiga försämringar i livsvillkoren för
personer som har rätt till LSS insatser.
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Genom att ratificera konventionen har
Sverige förbundit sig att inte begränsa eller
försvaga redan givna rättigheter. Men det
är just det som utredningen föreslår på ett
flertal punkter:
• Avskaffa personlig assistans för barn
under 16.
• Ta bort rätten till personlig assistans på
grund av psykisk funktionsnedsättning.
• Införa en timschablon för personer med
assistansersättning.
• Avskaffa insatsen ledsagarservice som
en självständig LSS-insats.
De här förslagen är illa nog – men
utredningens betänkande saknar också
insikt kring LSS ursprungliga intentioner
och hur dessa kan återupprättas. Med andra
ord kommer det att behövas göras om och
göras rätt även efter överlämnandet den
10 januari. Vilken form det arbetet kan ta
återstå att se, men vi kommer att skriva
utförligt om betänkandet i nästa nummer
av Unik.

TEXT: JUDITH TIMONEY

FUB på inflytandekafé
En gång per termin anordnar Lunds
kommun ett inflytandekafé för personer
som går i särskola. Det är kommunens
verksamhet Ungdomspolitiken i Lund som
arbetar för att alla unga ska kunna vara
med och påverka lokalpolitiken. Fredagen
den 26 oktober var det dags för höstens
inflytandekafé,. och temat för dagen var
”rättigheter”.
Riksförbundet
FUB
anordnade
tillsammans med FUB i Lund en station
som handlade om hur man kan påverka
och göra sin röst hörd. Alla som ville fick
skriva, rita eller sätta fast klistermärken
för att beskriva hur man kan göra för att
påverka och göra sin röst hörd. Vi fick
många bra och viktiga förslag, bland annat
att ringa en politiker, bli arg tillbaka och klä
ut sig!
Förutom vår egen station fast det
mycket för besökarna att göra under
dagen. Till exempel kunde man få testa
karate, diskutera mänskliga rättigheter
med Kulturcentrum Skåne och spela Wii
tillsammans med Fältgruppen i Lund.
TEXT OCH FOTO: ELIN BONNER
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Utbildning för nya
rättsombud till våren
Årlig grundkurs och fortbildningshelg planerad nästa år.
Helgen den 2–3 mars 2019 anordnar Riksförbundet FUB
en grundutbildning för nya rättsombud/medlemsrådgivare.
Grundutbildningens tredje dag anordnas i anslutning till den
årliga fortbildningshelgen i november. Grundutbildningen
innehåller grundläggande förvaltningsrätt och samhällets
ansvar, LSS, rättsområden och praxis. Utbildningen äger rum i
Stockholmsområdet.
Som ideellt arbetande rättsombud/medlemsrådgivare ingår
du i ett nationellt nätverk av medlemsstöd och ger råd till FUB:s
medlemmar. Det innebär:
• Information om lagar, rättigheter och gällande rättspraxis.
• Stöd vid ansökan om insats eller vid överklagande.
• Stöd vid myndighetskontakter.
• Hjälp att bevaka medlemmens rätt vid misstanke om övergrepp
eller andra missförhållanden.
• Allmänt stöd och rådgivning.

Rättsombuden/medlemsrådgivarna får grundläggande kunskap
om de lagar som är viktiga för personer med utvecklingsstörning.
Rättsombud/medlemsrådgivare som fått grundutbildning
deltar sedan i en obligatorisk årlig fortbildningshelg. FUB:s
förbundsjurister ger fortlöpande information om rättspraxis och
lagförändringar.
Är du intresserad av att bli rättsombud/medlemsrådgivare?
Kontakta först din lokalförening och meddela ditt intresse.
Anmäl dig sedan på www.fub.se under kalenderhändelsen
”Grundutbildning rättsombud/medlemsrådgivare”. Där hittar
du även programmet. Grundutbildningen är kostnadsfri, men
anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 14 februari 2019.
För mer information kontakta förbundsjurist Julia
Henriksson, tel.: 08-508 866 53, e-post: julia.henriksson@fub.se.
TEXT: EVA BORGSTÖM

ANNONS

Välkommen hem!
I våra gruppboenden bor du i din egen lägenhet.
Du inreder själv ditt hem och väljer hur du vill
leva där.
Här finns också gemensamma rum där du kan
umgås med andra, se på tv eller ta en fika. Våra
medarbetare är på plats dygnet runt om du
behöver stöd och hjälp.
Just nu bygger vi flera nya och moderna grupp
boenden runt om i Sverige, bland annat i Skåne.
På varje boende bor det max sex personer.

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

nytida.se
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SEMINARIUM

Många av deltagarna vid FUB:s seminarium om
syskonskap kände igen sig under samtalen.

Syskonen
som ofta
glöms bort

Syskon till personer med funktionsnedsättning är en grupp som länge varit tyst. I
december ordade FUB ett syskonseminarium som bröt den tystnaden.
Det är den första dagen i december. Stockholm är grått, fuktigt
och kallt. Inne i Rörstrands konferenslokaler vid Odenplan har
ett 20-tal personer samlats för att prata om ett känsloladdat
och ibland svårt ämne: att vara syskon till en person med en
intellektuell funktionsnedsättning.
Det är en blandad skara som uppmärksamt lyssnar på
varandras berättelser. De flesta har aldrig träffats tidigare. Någon
har rest från Robertsfors, en kvinna bor i Västerås men har sin
bror kvar i uppväxtstaden Ystad. Det ligger en befriande öppenhet
över samtalen. Man berättar så mycket eller lite man vill. Alla har
sin historia och sina erfarenheter men känner igen sig i de andras
beskrivningar. När någon pratar lyssnar de andra uppmärksamt,
nickar och hummar instämmande.
Många känner igen sig
Rakel Lornér och Maria Blad från Bräcke Diakonis Projekt
Vuxensyskon leder diskussionerna. Under förmiddagen berättar
de om sina erfarenheter från projektet, och lyfter upp teman som
ofta återkommer i deras samtalsgrupper. Bland annat känslor
som ensamhet, skuld, skam och ansvarstagande. Det märks att
deltagarna i syskonseminariet känner igen dessa teman från sina
egna liv. Rummet fylls av både tårar och skratt. Flera beskriver
känslan av vanmakt av att man som syskon inte respekteras som
anhörig från boendepersonal. Det krävs ofta att man själv är
god man för att kunna stötta sitt syskon, och inte ens då får man
tillräcklig insyn.
– Hur ska mitt syskon få ett gott liv om ingen lyssnar på mig
som känner mitt syskon bäst? undrar en kvinna och de andra
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håller med.
Efter lunch belyser skådespelarna i pjäsen Skuggsyskon olika
aspekter av syskonskapet. Pjäsen är skriven av dramatikern
Gunilla Boëthius och hennes son Henrik Holmer efter intervjuer
med personer som har vuxit upp med syskon som har olika
funktionsnedsättningar.
– Det är väldigt känslosamt att se sin berättelse på scen,
säger Eva Bergquist, ett av de syskon som intervjuats under
manusskrivandet.
– Min historia har satts ihop med andras berättelser så ingen
karaktär i pjäsen beskriver exakt min bakgrund. Men jag känner
igen mig i många av scenerna. Det var också en speciell upplevelse
att se pjäsen tillsammans med andra personer som har liknande
erfarenheter som jag.
När dagen avrundas uttrycker flera
deltagare att de vill ha en fortsättning.
– Jag skulle kunna sitta här en vecka och
bara prata med er, säger en syster.
Samtalen har väckt många tankar och
känslor, minnen från barndomen har plötsligt
kommit upp till ytan. En del erkänner att det
finns saker som de inte kunnat pratat med
någon annan om, någonsin. Dagen tar slut
men förhoppningsvis fortsätter samtalen. Kanske med föräldrar,
andra syskon, anhörigkonsulenter och vänner.
TEXT: JULIA HENRIKSSON, FÖRBUNDSJURIST FUB.
FOTO: JULIA HENRIKSSON OCH VICTORIA SJÖSTRÖM

Under dagen spelades pjäsen Skuggsyskon, som är skriven efter intervjuer med personer som
har ett syskon med funktionsnedsättning.

”Jag tror vi har många likheter, bland annat att känna ett krav
att hjälpa. Jag tror också att många inte tagit hand om sig själva
så bra. Och att vi blir känsliga för vad andra känner.”
Carina Karlsson, 58 år är en av
deltagarna
på
FUB:s
syskonseminiarium. Hon fick höra om
dagen på Facebook och blev genast
intresserad.
– Det kändes faktiskt lite som en
skänk från ovan!
Har du pratat om syskonskap förut?
– Nej, det har jag aldrig gjort.
Vad tror du det beror på?
– Kanske att det ligger lite skuld och skam i de här familjerna.
Det har varit någonting självklart, att man ska ta hand om
varandra i familjen. Det är inbyggt.
För Carina har det tagit lång tid innan hon själv började tänka
på syskonrollen.
– Generellt är det nog inget man talar om. Det är först för några
år sedan som jag började tänka att det är okej att prata om det.
Carina har vuxit upp med en syster som har en intellektuell
funktionsnedsättning (IF) och tagit ett stort ansvar för henne både
som barn och vidare genom livet. I dag har hon också stort ansvar
för sin systerdotter, som också har IF. Och Carina tror att syskon

till personer med funktionsnedsättning har saker gemensamma.
– Jag tror vi har många likheter, bland annat att känna ett krav
att hjälpa. Jag tror också att många inte tagit hand om sig själva så
bra. Och att vi blir känsliga för vad andra känner.
Inte alltid möjligt att dela
Hon tar också upp den sorg man kan känna över att inte kunna
dela saker med sitt syskon som många andra kanske kan i sina
syskonrelationer.
– Det förutsätts att man har stort utbyte av sitt syskon. Men det
är inte så om man inte kan ha det utbytet.
Carina vittnar också om den press det kan vara att ta ansvar för
ett syskon med funktionsnedsättning när till exempel föräldrar
inte längre kan.
– Det blir ett måste att ta över när ingen annan finns.
Hon tycker också att det pratats för lite om syskonens roll och
om all den kompetens som finns:
– Det vore spännande att veta vad syskon gör och gjort. Att få
en samlad bild av den det obetalda arbete som gjorts, visa upp den
roll många syskon haft och har. Och att ta vara på den kompetens
som finns hos syskon. Den tas inte alltid om hand av kommuner
eller landsting.
TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
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Projekt Vuxensyskon är ett
treårigt Arvsfondsprojekt som
drivs av Bräcke Diakoni. Rakel
Lornér är projektledare för
projektet, som vill lyfta fram
syskonens ofta bortglömda roll.

Tre år med vuxet syskons röster
Projektet har avverkat snart halva tiden av de tre projektåren och
fem grupper med syskon till personer med funktionsnedsättning
har träffats. Bakgrunden är att syskons röst inte har blivit hörd,
menar Rakel.
– Vi insåg att det var en osynlig grupp. Ibland pratade vi inte
alls om syskonen. Men om någon gjorde det så sa man: ”Ja, det
finns en kompetent bror som ställer upp.” Så då undrade vi om
någon frågat vad syskonet själv tycker.
Enligt Rakel har många syskon till personer med
funktionsnedsättning inte själva gjort sin röst hörd utan tonat ner
sin egen betydelse. Till det tror hon det finns flera förklaringar.
– De har fått förutsättningar som syskonet inte fått. Många ser
sig inte heller som anhöriga utan tänker att det här är min familj,
så ser den ut.

att det är en ålder då många börjar reflektera över relationen till
sina föräldrar och syskon igen.
– Man märker att föräldrarna är lite äldre. Man kanske har
haft en period när man varit längre från föräldrarna, men nu
märker man att de behöver en. Då blir det aktuellt igen. Många
syskon arbetar i det fördolda, man ser inte hur det har det och vad
de gör. När föräldrarna inte orkar tänker många: ”Det kommer
att landa på mig.”
Vilken generation man växer upp i påverkar hur man ser på
sina relationer. De som är runt 40 år nu kan ha vuxit upp i ett
samhälle som blivit alltmer integrerat. Medan de som är i 20-25
års åldern vuxit upp präglade av nedskärningar i välfärden.
– Det blir en skam över att familjen är en kostnad. Man får
sannerligen höra det under sin uppväxt.

Vad är det för frågor som kommer fram i de här samtalen?
– Det tydligaste är skuldkänslor över att man över huvud taget
pratar om sig själv. Man känner att man lämnar ut någon annan.
Många har svårt att uttrycka sina behov,
de fulare tankarna som till exempel
ilska. Det som förväntas är att man ska
vara empatisk och lojal. Om man växer
upp med det så blir konflikten mellan
egna behov och förväntningar svår att
hantera. Men när man är vuxen kanske
inte situationen kräver att man är lika
tillmötesgående. Men man lever kvar i
det. Många har ganska höga krav på sig
själva.
Men Rakel betonar att även om
många letar efter förklaringen till hur
Rakel Lornér,
man har det i dag så är det nutiden som
projektledare för
står i centrum.
projekt Vuxensyskon.
– Det kan vara frågor som: Vilket
ansvar är rimligt att jag tar? Hur handskas jag med att mina
föräldrar inte söker stöd? Hur stöttar jag mina föräldrar när de
inte orkar? Många är rädda för att uppfattas som egocentriska och
ältande – vilket de verkligen inte är!
De flesta som deltar i projektets träffar är 40–45 år. Rakel tror

Mycket som förenar generationer
Rakel menar också att det är lite som skiljer syskon.
– Vi trodde att det skulle skilja mer mellan olika åldrar och
diagnoser. Men man konfronteras med samma existentiella
frågor.
Något som blivit tydligt i arbetet med projekt Vuxensyskon är
att det saknas stöd för syskonen när de är barn.
– När vi började tänkte vi att vi jobbar med vuxna. Vi trodde
att barnen tog habiliteringen hand om, men det har vi fått äta upp!
Många syskon till personer med funktionsnedsättning vittnar
om det stora ansvar de tagit. De har blivit självständiga och
kompetenta. Och de har fått uppmuntran i just det mönstret. Men
många gånger är det inte självvalt. Och föräldrarna kanske inte
ser mönstren förrän långt senare.
– Jag träffar föräldrar som gråter och säger:”Att jag inte förstod
– det gick ju så bra! Han var ju så självständig”, berättar Rakel.
Men jag tror att det börjar komma en ökad medvetenhet om att
självständighet och duktighet inte bara är av godo.
Hon lyfter också fram att även om det saknas stöd i
habiliteringen så finns föreningsliv, projekt och samlingsplatser.
För det finns en risk med att inte lyfta fram syskonens roll:
– Tar man inte i de här frågorna så kommer det att återupprepas.
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TEXT: MAGNUS CARLSTEDT
FOTO: JULIA HENRIKSSON OCH VICTORIA SJÖSTRÖM

ANNONS

Kan en lott
skapa ett inkluderande
samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet finns. Och det
är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 56 ideella
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för
människor, djur och natur.
Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela
på 9,4 miljarder kronor, varav 61 miljoner har gått till FUB.
Hur är det då, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för
alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det
sättet. Men alla som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till att
viktiga organisationer kan arbeta för bra saker, som till exempel
att alla med en utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack till alla som har en
lott – ni möjliggör så mycket!
Sandra Dahlberg är
vinstutdelare i Postkodlotteriet.

#postkodeffekten
Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se
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Många stod upp
för assistansen

Den tredje december hölls LSS-manifestationer över hela landet. FUB var ett av
de förbund som krävde att LSS ska stärkas och utvecklas.
Över hela landet ordnades aktiviteter för att visa politiker och
allmänhet hur viktig LSS är för många.
I Stockholm hölls en stor manifestation på Norrmalmstorg.En
stor grupp människor hade samlats med plakat. Budskapet var
att assistans innebär frihet för många och att LSS måste stärkas.
Riksförbundet var på plats med bland andra ordförande Harald
Strand och flera ombudsmän.
Inre Ringen Sveriges vice ordförande Markus Petersson höll
ett tal där han talade om vad assistans betyder i hans liv. Bland
annat tryckte han på möjligheten att arbeta och leva ett liv som
de flesta andra.
FOTO: ZARAH MELANDER OCH VICTORIA SJÖSTRÖM
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Harald Strand,
ordförande,
Riksförbundet
FUB
Markus
Petersson, vice
ordförande, Inre
Ringen Sverige.

FUB Falkenberg demonstrerade i Ullared
Hej Raymond Sternell!
Du är en av alla som
demonstrerar för LSS på
Norrmalmstorg.

Elever från Katrinebergs folkhögskola deltog.

Varför är du här i dag?
– För att visa beslutsfattare och politiker
att vi gör vår röst hörd och inte ger oss
Varför är LSS viktigt för dig?
– Min 30-åriga dotter har levt med
assistans i sin ungdom och vuxna del av
sitt liv. Jag vill att hon får kontinuitet i sitt
liv och den frihet som assistans ger
Vad vill du ha för besked från politikerna?
– Att de äntligen tar tag i frågan,
samverkar med intresseorganisationer
och får fram långsiktiga lagändringar. Så
att de assistansberättigade, anhöriga och
anställda assistenter slipper leva med en
ständig oro.

FUB i Falkenberg och
Inre Ringen ordnade
LSS-manifestation
utanför GeKås i Ullared. Bland annat med
tal av ordförande
Karin Borgström.
Aktiva deltagare på manifestationen.
TEXT OCH FOTO: INGER MYRÉN

FUB Gällivare lämnade
krav till socialnämnden

Tycker du att det är viktigt med
manifestationer som den här?
– Ja! Det är ju ett sätt att visa vår
kämparanda, det brukar ju ta skruv när
nyhetsredaktioner tar fram konkreta fall!
Tror du att det får politiker att lyssna?
– Nja, just nu tror jag att de ägnar sig åt
att få ihop en ny regering, och våra frågor
får vänta! Men blir det extraval gäller det
ju att passa på att påminna om vår kamp.
Jag är förvånad att kommunpolitiker
inte engagerar sig mer, det ser ju eländet
på nära håll när barnfamiljer blir av med
assistans och vuxna inte längre kan gå på
daglig verksamhet på grund av indragen
assistans.

I Gällivare tågade FUB:are från torget till kommunhuset där Maja
Isberg lämnade över FUB:s och RBU:s krav till socialnämndens ordförande Iris Dimitri. Inre Ringens ordförande Lars-Göran Sandin gick
i täten för tåget.
TEXT OCH FOTO: EVA OLSSON,
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Kökshäng med
Habogänget
Det doftar fantastiskt från grytan på vedspisen. Patrik
Webrant strör vant svartpeppar direkt från burken.
När Habogänget lagar mat är det efter sina egna
recept. Nyligen släppte de sin kokbok.
Det börjar närma sig lunchtid. Platsen
är Habogård, på landet någon mil från
Lund. I uteköket går kockknivarna
varma. Vedspisen under skärmtaket är
tänd och den stora grytan på plats.
Patrik Webrant och Linn Sjöström
jobbar sida vid sida. De stora butternutpumporna
ska skalas,
kärnas
ur
och delas i
bitar.
– Vi har
lagat
det
en
gång
förut,
det
är jättegott,
säger Patrik.
Och det
som ska bli
jättegott är
ett
recept
Patrik Webrant serverar på pumpaen elegant portion soppa. Som
pumpasoppa. de matproffs
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de numera är, är utveckling av rätten ett
måste. Nytt för i dag är att byta ut öl mot
lokalproducerad kombucha.
Mat med ett mål
Habogängets kokboksprojekt Mat
projektledarna.
med mål är en avknoppning från en
– Kokboken är egentligen en
av den dagliga verksamheten Sesams
beskrivning
av vad vi gör. Den blev ett
många delar. I början av hösten släppte
gemensamt mål att jobba mot.
de sin egen kokbok, med
genomtänkta recept som
”Det är bra med Styrka och delaktighet
är enkla att ta till sig.
matlagning. Alla
För matlagning kan
Och lätta att laga. Varje
recept innehåller en kan vara delaktiga. verkligen stärka och vara
en bra grund i en daglig
lista över vilka redskap
verksamhet.
Om
man
har
som behövs och en över
– Det är bra med
ingredienserna. Det ska hackat en lök så är
matlagning. Alla kan
vara få ingredienser och
den lika viktig för vara delaktiga. Om
få moment.
man har hackat en lök
Boken,
som
är
slutresultatet”
så är den lika viktig för
professionellt fotograferad
slutresultatet som alla andra moment. Det
av Kristoffer Granath på plats i gruppens
finns många mjuka värden i det här.
utekök, har fått mycket uppmärksamhet.
Det har tagit drygt två år från idé till
Men resan fram till den färdiga boken har
färdig bok. Mycket tid gick åt till att hitta
varit lång berättar Magnus Möller, en av

Linn Sjöström och Patrik Webrant jobbar i Habogängets kök utanför Lund. Linda Bengtsson håller sig i bakgrunden.

silverlöken och vitlöken hon har hackat
brynas med den skurna pumpan.

Taktiksnack. Innan matlagningen
börjar går gänget igenom receptet.

en metod och ett sätt att jobba. Och sedan
lagade gruppen över 200 recept. Från dem
har 20 maträtter och 4 mellanmål valts ut
att ingå i boken.
Gisela Flint har mätt upp smör. Nu
fräser det i botten av grytan. Snart ska

Lagar all mat utomhus
Inne i bodarna som fungerar som lager
och värmestuga har Kenneth Thern dukat
bordet och lagt upp bröd. Hans uppgift i
dag har också varit att klyva ved och tända
i spisen.
Habogänget räds inte utematlagning. I
köket finns bara kallt vatten. Maten lagas
på vedspis eller stor stekhäll. Och all disk
körs tillbaka till lokalerna i stan.
I dag är första dagen på länge som
deltagarna är på plats vid grytan igen.
Att jobba med den färdiga kokboken
har helt enkelt tagit all tid. Intresset har
varit stort, så sent som dagen innan stod
gänget på mässa och sålde böcker. För att

inte tala om lanseringen – med dubbla
releasefester:
– Jag fick skriva autografer och det var
flera som intervjuade mig, berättar Linn.
En trygg plats
Maten lagas i liten grupp. Magnus
berättar att man jobbat mycket med att
platsen ska vara en trygg zon för dem som
jobbar här. Och det märks på gänget att
de har lagat mat ihop. De jobbar själva,
diskuterar med varandra, stöttar och löser
av varandra.
Handledarna Magnus och Linda finns
med i bakgrunden men bara som stöd om
någon vill.
Patrik rör ner grönsakerna i grytan.
Han tycker inte det är svårt med vedspisen,
den blir fort varm.
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Dags att lägga i pumpan. Linn Sjöström och Patrik Webrant är vana att
laga mat på vedspisen utomhus. I bakgrunden Magnus Möller.

– Fast ibland använder vi den där, säger
han och nickar mot den stora stekhällen.
– Vi behöver värma upp vatten, ropar
Patrik från vedspisen och får svar av
Kenneth bortifrån boden:
– Det har jag redan gjort.
Många favoritrecept
Pumpan har kokats mjuk med grädde
och kombucha. Linn mixar den slät, och
efter ett sista uppkok är det dags för lunch.
Och det är ett stolt gäng som njuter av
dagens jobb. Man pratar om hur bra det gått

Enkelt och överskådligt gör att fler
kan styra över en viktig del i livet. .

i dag, bläddrar i boken och kommenterar.
Det är svårt att hitta ett favoritrecept.
– Allt är gott, utbrister Patrik. Fast
kyckling och sötpotatis var ju något extra …
Kenneth bläddrar fram hamburgerdressingar och Gisela berättar att hon bakat
receptet på bars hemma.
– Jag gillar att baka, pajer och kakor. Jag
brukar byta ut lite. Vet du vad stevia är?
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undrar hon.
– Det här har jag gjort, säger Linn och
visar receptet på salsiccia. Vi provar oss
fram, det är det som är så kul!
Hon menar att boken är bra för att den
är lätt att förstå.
– Det finns de som inte kan läsa. Då kan
man bara titta på bilderna och ändå laga
mat.
Linn är van i köket, hackar och skalar
med kockkniven utan tvekan. Men så var
det inte när arbetet med boken startade:
– I början var jag nervös, då var man
inte van.
Vill göra nya kokböcker
Förutom att sprida kokboken vidare
kommer gänget att dela sin kunskap genom
workshoppar.
– Tanken är att vi ska ha workshoppar
för personal, andra dagliga verksamheter
men också i hemkunskapen i skolor,
berättar Magnus.
Blir det fler kokböcker framöver?
Det hoppas kockarna på Habogården.
Det behövs förstås pengar. Och vilken
inriktning en ny bok skulle få är ännu inte
klart. Men idéer finns det gott om:
– Kanske en blandkokbok, säger Gisela.
– Eller en bok om hemlandsmatlagning
från olika länder, säger Linn.
En idé är också att använda en resa som
inspiration. Och en resa lär det bli. För
kokboken vann nyss den svenska delen av
tävlingen Gourmand awards. 2019 blir det
priscermoni och tävling mot kokböcker i
andra länderna. I Macao, i Kina.

Gisela Flint hackar silverlök
till pumpasoppan.

Eftersnack. Kenneth Therns
favoritrecept är hamburgare med
olika dressingar.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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TACK TILL ALLA VÅRA SPONSORER!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

VAR MED OCH STÖD FUB SOM FÖRETAG
GENOM ATT GÅ MED I 1956-KLUBBEN!
ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP
I UNIK OCH PÅ FUB:s WEBBPLATS, ETT DIPLOM OCH EN 1956-KLUBBEN PIN.
SAMTIDIGT STÖDJER NI FUB:s ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.
KONTAKTA:
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se
JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben
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Mathilda
Colliander och
Marie Karlsson
tittar tillsammans
på film där
Mathilda cyklar.
Mathilda deltar
i projektet Vi är
med.

Att lära nytt hela livet
Hur kan den som har en flerfunktionsnedsättning få ökad delaktighet och
fortsätta lära sig nya saker hela livet? Det ska projektet ”Vi är med” ta reda på.
Ett FUB-projekt som är det första i sitt slag.
Det råder teknikdiskussioner när projektet
Vi är med träffas en isig novemberdag
i Norrköping. Hur ska projektets Ipads
fördelas? Behöver man köpa in fler?
– Det är viktigt att tekniken fungerar.
Det är många som ingår i projektet och
vi ska kunna dela information trots att vi
finns på olika platser i landet.
Det säger Pia Käcker, forskare vid
Linköpings universitet och projektledare
för Vi är med. Just nu är det ett 25-tal
som ingår i projektet. Allt från personal
i daglig verksamhet eller gruppbostad,
arbetsterapeuter, anhöriga och personliga
assistenter. Alla ska de kunna dela
erfarenheter i webbkonferenser och vad
som kallas blandade lärande nätverk. Och
då är det mycket som ska fungera – för
projektet är komplext och projektet har
börjat först i höst.
Ökad delaktighet
Målet är tydligt: den som har en
flerfunktionsnedsättning ska få ökad
delaktighet och möjlighet att lära nytt
hela livet. I det ska flera metoder för
kommunikation som finns i dag prövas.
Och prövningen av dem sker i miljöer där
målgruppen lever och verkar – på boenden
och dagliga verksamheter. I första steget
jobbar projektet med personer i Lerums
och Norrköpings kommun. Och i nästa
steg även i Kalmar och Umeå.
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När metoderna är testade är målet
att projektet ska mynna ut i ett eget
metodpaket som ska kunna användas för
att öka deltagande och främja lärande.
Men dit är det ännu långt.
Först ska dagliga aktiviteter filmas av
personal och anhöriga för att sedan kunna
utvärderas.
– Här är de anhöriga och personalen
så otroligt viktiga i projektet, betonar Pia.
Det krävs att man känner personerna för
att få en bra kontakt.
Arbetar med kommunikation
En av de dagliga verksamheterna
med deltagare i projektet är Thapperska
i Norrköping. Här är Sofie Byhlin
verksamhetschef. Hon berättar att
kommunikation är någonting man
arbetar allt mer med här.
– Projektet är som gjort för oss.
Alla är med i planeringen här – vi har
ett arbetslag, personal och deltagare
tillsammans. Det gjorde man inte tidigare
i samma utsträckning som nu.
Hon pekar också på vikten av att
utmana deltagarna för att komma vidare.
– Detta är inte en grupp som räcker
upp handen och säger att de vill vara med.
De måste få lära sig det.
Susanna Törnvall och Mathilda
Colliander deltar båda i den dagliga
verksamheten Thapperska. De är också

två av de sex personer ur målgruppen i
Norrköping som ingår i projektet. När
Unik är på besök är det lunchtid och det
blir tydligt hur stor betydelse det har för
kommunikationen att personalen känner
deltagarna väl. En relation som tar tid att
bygga upp.
Tillsammans med Marie Karlsson
visar Mathilda filmer och bilder från när
hon cyklar. Igenkänningen är stor och
på filmen ser vi också hur personalen

Webbredaktör Paul Svensson, Nka
pratar filmning med arbetsterapeuten
Karolina Ohlsson och logopeden
Sanna Müller.

reagerar och är uppmärksamma på henne.
– I min forskning har jag sett att
samspelet är det optimala för respons,
berättar Pia. Kan man få deltagaren att ge
respons har man en öppning. Man triggar
i gång respons när någon känner ”Jag blir
sett och hörd!”. Det handlar om att ”Nu

PROJEKTET

Elinor Åberg och Susanna Törnvall deltar i projektet Vi är med. Här under lunchen
på den dagliga verksamheten Thapperska i Norrköping.

gör vi det här tillsammans”, inte bara att
vi tittar på bilder tillsammans för att veta
vad du vill.
Eftersatt område
Projektet Vi är med har efterfrågats
länge och intresset för att vara med har
varit stort. Enligt Pia är det ett område som
varit eftersatt. Hon ser några förklaringar
till det:
– Dels är det ingen jättestor grupp,
cirka 7 000 personer i Sverige. Det kan
också bero på att man jobbar mycket med

Sofie Byhlin, verksamhetschef för den
dagliga verksamheten Thapperska
tillsammans med forskaren och
projektledaren Pia Käcker.

att integrera personer i samhället. Att få
daglig verksamhet att vara arbetsrelaterad.
Då är det en risk att några i den här
gruppen blir sittande.
Pia återkommer till att det krävs
kompetens för att komma vidare och
lyckas med denna kommunikation. Och
att den ofta saknas i dag.
– Jag vill verkligen inte ha tillbaka några
vårdhem. Men samtidigt har vi tappat
kunskap om hur vi kommunicerade med
den här gruppen jämfört med tidigare.
Lärandet riskerar att stanna av
Projektet Vi är med handlar om vuxna
personer och har ett vuxet tilltal. Den
yngsta deltagaren är 22 år. Enligt Pia
uppstår lätt ett glapp efter det att skolan tar
slut. Det finns en risk att lärandet stannar
av om det inte finns bra förutsättningar.
– Det blir lätt upp till de anhöriga hur
det blir efter skolan, konstaterar hon.
Många gånger missas detta perspektiv i
verksamheter där målgruppen finns. Men
där finns samtidigt möjligheterna.
– På en gruppbostad kan det kanske
finnas mindre utrymme för samspel
och glädje. Det är mer inriktat mot det

praktiska. Men om vi tittar på en bra daglig
verksamhet så bygger den jättemycket på
samspel. Jag blir jätteglad när jag ser hur
de jobbar här!

Projektet Vi är med
• Treårigt projekt som drivs av FUB
i samarbete med DART, Nka och
Sveriges arbetsterapeuter.
• Söker metoder för att öka delaktigheten och bidra till ett livslångt
lärande för personer med flerfunktionsnedsättning.
• Projektet delar material i webbkonferenser som alla kan delta i.
• Norrköping, Lerum, Kalmar och
Umeå är kommuner som ingår.
• Ska mynna ut i ett metodpaket.
• Förutom målgruppen deltar anhöriga, personal på dagliga verksamheter och boenden, arbetsterapeuter, logopeder, anhörigkonsulent
och webbredaktör.
• Finansieras av Allmänna
Arvsfonden.
TEXT OCH FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Ny medlemsavgift 2019
Fram till nu har det kostat olika mycket att vara medlem i FUB:s lokalföreningar.
Från och med årsskiftet betalar alla medlemmar lika mycket. Den nya
medlemsavgiften är 240 kronor per person och år. Oavsett var i landet du bor.
240 kronor per huvudmedlem. Det blir den nya, gemensamma
medlemsavgiften för FUB 2019. Det bestämde FUB:s förbundsstämma i maj
Det finns flera fördelar med att ha samma medlemsavgift
i hela landet. En är att var du bor inte längre avgör vilken
avgift du betalar. Men framför allt kommer FUB att satsa på
medlemsvärvning under 2019. Den gemensamma avgiften gör
det lättare att genomföra en nationell kampanj som når nya
medlemmar. Med en gemensam medlemsavgift är det enkelt för
både Riksförbund och lokalföreningar att ge nya medlemmar en
tydlig bild av vad medlemsavgiften kostar.

ANNONS

Behöver du stöd ut i
arbetslivet?
Via Misa kan du få daglig
verksamhet på en arbetsplats som
passar dig.

Göran ”Mitt första

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

www.misa.se

info@misa.se

Och det finns mycket att vinna på att vara medlem i FUB.
Bland annat:
• Mötesplatser där du kan träffa andra med liknande
erfarenheter.
• Stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud .
• Tidningen Unik som kommer sex gånger per år.
• Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar i Unik Försäkring.
Familjemedlemmar på olika adress
Är du redan medlem i FUB och vill lägga till någon i din familj
betalar ni 60 kronor per familjemedlem. Familjemedlemmar
behöver inte bo på samma adress, uppge bara vilken FUB-medlem
som familjemedlemmen hör ihop med.
Medlemsavgiften är också möjlig att betala via autogiro. Det
är praktiskt och summan per månad blir låg. Samtidigt är det
en besparing för miljön då färre pappersfakturor skickas ut. Vid
autogiro dras 20 kronor per månad samt 5 kronor per månad per
familjemedlem.
Fortsätt att stödja FUB:s intressepolitiska arbete
FUB är en viktig röst för personer med intellektuell
funktionsnedsättning i samhället i dag. Förbundet jobbar hårt
med intressepolitiskt arbete som sätter fokus på frågor som
är viktiga för våra medlemmar. ”Stärk LSS – stärk oss” har
varit ledord när vi under 2017 och 2018 fokuserat på LSS i alla
kanaler. FUB:s animerade filmer om LSS blev populära och spreds
viralt i våras. Under året har vi flerdubblat antalet publicerade
debattartiklar. De har framför allt handlat om LSS, men också om
hälsa och självbestämmande och om skolan.
FUB arbetar med att påverka politiker och beslutsfattare
på alla plan. FUB:s lokalföreningar är viktiga i kontakten med
kommunerna. Länsförbunden kan samordna föreningarna och
ha kontakter med landstinget eller regionen. Riksförbundet
påverkar politiken som berör hela landet. Du väljer själv hur du
vill vara medlem – om du är med i aktivt i arbetet eller är medlem
för att stödja förbundet och visa att du tror på FUB.
Varje gång FUB hörs i samhället är det alla medlemmar som
hörs. Så varje gång FUB kan visa på många medlemmar blir
förbundets röst starkare. Därför är varje medlem viktig!

TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM OCH PER LILJEROOS

08-580 813 40
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LSS har varit ett högprioriterat
område 2018. Skola och
utbildning samt hälsa och
vård likaså. Nedan ges ett
axplock av vad Riksförbundet
FUB har gjort under året.
FUB:s demokratiläger för unga var både uppskattat och uppmärksammat.

Ett välfyllt år med FUB
Intellektuell funktionsnedsättning och åldrande
Under våren bjöd FUB in till två konferenser om åldrande,
där två nya webbutbildningar presenterades. En riktad till
personer med intellektuell funktionsnedsättning, den andra till
personal och anhöriga. Webbutbildningarna var resultatet av ett
Arvsfondsprojekt tillsammans med Svenskt Demenscentrum.
”Livets möjligheter” – konferens om flerfunktionsnedsättning
Tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga,
Nka, och Synskadades riksförbund arrangerade FUB en
tvådagarskonferens om vad det innebär att leva med en
flerfunktionsnedsättning.
Rapporter med stor spridning
Rapporterna ”Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning”
(Monica Larsson) och ”500 röster om LSS” (Eva Borgström),
publicerades i början av året. Den sistnämnda byggde på
workshoppar med FUB-medlemmar som hölls vid fem LSS-dagar
under 2017. Rapporterna har bland annat överlämnats till LSSutredarna, Socialutskottet, centrala myndigheter och SKL. De har
även spridits i brett i landet via lokalföreningar och länsförbund.
Temakvällar under våren
I mars och april genomförde FUB välbesökta temakvällar i
Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå. Då presenterades innehållet
i FUB:s nya rapporter. (Se
punkten ovan!)
Animerade filmer med LSSbudskap
Animatören Mattias Gordon
producerade 10 animerade
filmer tillsammans med
LSS-kväll i Växjö.
kansliets
LSS-arbetsgrupp.
Filmerna byggde på autentiska citat från medlemmarna och
togs fram för att sätta fokus på LSS inför valet. Filmerna fick god
spridning i sociala medier.
Politikerveckan i Almedalen
FUB anordnade fyra egna seminarier i Almedalen. Tre
handlade om LSS; daglig verksamhet bostad för vuxna, samt

Fyra seminarier och stort intresse i Almedalen.

personalkompetens i LSS-verksamheter. Det fjärde seminariet
handlade om särskolan. Samtliga seminarier inleddes med en
kortare film, där personer ur FUB:s målgrupp medverkade. FUB
samarrangerade även ett seminarium om arbetslivet tillsammans
med Autism-och Aspergerförbundet.
Demokratifilm inför valet
Med anledning av att det var valår i år, producerade FUB filmen
”Min röst vårt val”, med medel från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, MUCF. Syftet med filmen var att sprida
kunskap om demokrati, demokratiska rättigheter och vikten av
att rösta. Visningsrätten till filmen köptes av Utbildningsradion,
UR Skola.
Demokratiläger för unga
I augusti arrangerade FUB ett demokratiläger för unga, i åldrarna
18–30 år, med intellektuell funktionsnedsättning. På lägret
medverkade även lokal- och riksdagspolitiker. Ett resultat av
helgen är ett dokument med slutsatser och rekommendationer
till beslutsfattare. Deltagarna skrev även en debattartikel som
publicerades i tidningen Metro.
Ett aktivt år i debatten
Ett stort antal debattartiklar och uttalanden har tagits fram
inom de prioriterade områdena LSS, skola och utbildning samt
hälsa och vård. De har publicerats i dagspress, facktidningar och
nättidningar. Läs dem på http://www.fub.se/åsikter/debattartiklar.

TEXT: EVA BORGSTÖM, INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, FOTO: MAGNUS CARLSTEDT
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Nu byter Unik form
och blir mer lättläst

Exempel på hur ett omslag av nya Unik kommer att kunna se ut. OBS! Detta är alltså
exempel – inte ett nummer av tidningen som kommer att ges ut.

Detta är sista numret av tidningen Unik så som den sett ut i många år. Nu byter
tidningen form. Nya Unik blir modernare och mer tillgänglig.
Tidningen Unik har haft samma form under många år. I samband med att riksförbundet gjorde en satsning på tidningen
och anställde en chefredaktör påbörjades också en större
omgörning av tidningen. Nu är jobbet klart och vi är glada att
kunna presentera en ny tidning till första numret av Unik 2019.

Lättare att bläddra i
Nya Unik får ett mer lätthanterligt format och är enklare att
bläddra i. Tidningen får ett lite annan utseende med lättlästa
typsnitt i rubrikerna. Texterna blir överlag kortare och tydligare
och tidningen får en tydligare form, vilket gör det lättare att
känna igen sig och hitta i tidningen.
Samtidigt blir omslaget modernare, med tydligare texter
och en logotyp som gör det lättare att känna igen Unik.
Den lättlästa delen får ett rejält lyft med omgörningen.
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Längre lättläst del
Delen blir längre, får en mer genomgående form och blir
till en egen bilaga som går att lyfta ut och läsa för sig. Den
lättlästa delen får därmed en fram- och baksida och en egen
innehållssida. Formen i delen blir mer genomtänkt på flera sätt.
Vi fortsätter satsningen på att innehållet i den lättlästa delen
speglar innehållet i den andra delen. Vi jobbar vidare med
korta, kärnfulla texter, med korta rader och tydliga mellanrum.
Sidorna blir fortsatt rena. På så sätt ökar vi tillgängligheten för
både nya och gamla läsare.
Två delar men en tidning
Likså kommer delarna att ha liknande formgivning och bildval. Det ska inte vara någon tvekan om att Unik är en tidning
trots sina två delar. Och det ska precis som nu vara tydligt att
Unik är FUB:s medlemstidning.

ANNONS

LANDET RUNT
FUB-profil har gått bort

Höstfest i Härnösand
Ett par veckor före valet var vi några FUBare som besökte valstugorna på torget i
Härnösand. Vi delade
ut material om LSS
och frågade hur deras
parti jobbade med
de olika insatserna.
Det blev många bra
samtal och alla tog
tacksamt emot ”500
röster om LSS” och ”En liten bok om
utvecklingsstörning”.

Efter politikersamtal var det
dags för höstfest med mat och
dans. Festkommittén hade gjort ett
fantastiskt jobb och bland annat
tillverkat 70 stycken. armband till
medlemmar och personal!
En lagom blandning av allvar och
samtal, men framför allt fest och
glädje. Det är väl just så som det ska
vara i FUB?
TEXT: INGA-LILL MORELL
FOTO: STEFAN MORELL

En FUB-profil, väl känd av alla som
deltog i FUB:s förbundsstämmor förr
i tiden, Kurt Eve Asp från Hässleholm,
har gått bort efter en lång tids sjukdom.
På stämmorna var han en ständigt
skarp debattör som inte sparade på sina
åsikter om FUB och dess verksamhet.
På lokalplanet var han ordförande för
Hässleholmsföreningen under flera år
och aktiv i den lokala handikappolitiken.
Han var en generös person som månade
om sina medmänniskor och som
kämpade på flera plan för rättigheter för
personer med utvecklingsstörning. Det
var en tid då medlemmar strömmade till
föreningen.
Kurt Eve efterlämnar sonen Magnus,
också aktiv FUB:are, samt hustrun Elsa.
Vännen och medkämpen Olov Andersson

ANNONS

Sista ansökningsdag 15 januari
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver nio specialskolor
runtom i landet. Bland annat Åsbackaskolan i

har också boende för elever som bor långt från sin
skola.

Örebro för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning
samt elever med medfödd dövblindhet. En annan
av våra skolor är Ekeskolan i Örebro för elever med
synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

Skicka ansökan senast den 15 januari 2019 via
www.spsm.se/specialskola
När ansökan kommit in, bedömer en nämnd vilka
elever som ska antas.
Vill du veta mer eller besöka en av våra skolor?
Ring oss på 010 473 50 00 eller titta in på
www.spsm.se/specialskola

Skolorna lär ut samma saker som grundskolan

gör, men på ett sätt som är anpassat till eleverna
och deras förutsättningar. Här finns till exempel
teckenspråkiga lärare med specialistkompetens,
synanpassad utbildning och lärverktyg som gör det
lättare att förstå och lära. De flesta av våra skolor
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LANDET RUNT

En helkväll
med Barbados
Det spritter i benen av
glädje och gemenskap.
Många kan låtarna
utantill och sjunger med
i refrängen. Varannan
fredag ordnar FUB
Stockholm dans på
Fryshuset.
Den här kvällen är det dansbandet
Barbados som spelar, och när kassan
öppnar är flera redan på plats.
Utanför ingången står Janne och
Lennart (Lelle) och tar emot alla gäster
som strömmar till. Både Janne och Lelle
har jobbat extra på FUB:s danser i många
år och känner de flesta som dyker upp.
Alla gäster hejar glatt, många vill även ha
en kram.
Inne i foajén är det en glammig
och glad atmosfär där alla pratar med
alla. I kväll är det ungdomar från ett
innebandylag i Täby som jobbar extra i
garderoben för att tjäna pengar till sin
klubb.
Vid varsitt bord sitter Christina
Engström och Eva Söderbärj och tar
betalt. Kön till de båda borden ringlar
sig lång, men det gör ingenting, alla vill
passa på att småprata. Christina och

Pelle Sandström och Christina Engström.

Eva har suttit i kassan på FUB:s danser
i Fryshuset sedan 20 år tillbaka. Så
sammantaget är det en väldigt erfaren
personalstyrka och det innebär förstås
en stor trygghet för besökarna.
Många har förköpta biljetter, men
det går även bra att betala med kort eller
Swish. Eva hjälper även till att beställa
färdtjänst hem för den som behöver.
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Malin och Carl dansar gärna till just Barbados.

Christina, som tidigare även jobbat på
FUB:s kansli, brukar komma redan vid tre
och ställa i ordning.
– Det är superroligt att komma hit på
fredagarna. Jag blir alltid så glad av att
få träffa personalen och alla dansglada
gäster. Jag känner de flesta ganska bra
vid det här laget och tycker det är kul
att umgås och skoja till det lite. När jag
räknat kassan brukar jag alltid gå in och
dansa en stund.
Musik är mitt liv
Malin Anna Ruben och Carl Otto
har varit ett par i fjorton år och de kom
tidigt till dansen i kväll. De vill inte missa
en minut. De älskar att dansa ihop till
Barbados och kom hit med taxi från sitt
boende i Täby Kyrkby.
– Musik är mitt liv och jag har gillat
sång och dans sedan jag var liten, säger
Malin förtjust.
– Och jag älskar även hårdrock,
berättar Carl Otto.
När Barbados kommer ut på scenen
blir det snabbt feststämning och hårt
tryck på dansgolvet. Alla dansar precis
som de vill och ingen tycker att det är det
minsta konstigt.
Många passar också på att ta en kortare
paus från den höga dansbandsmusiken en
stund. I foajén står Pelle Sandström och
småpratar med Christina.
Pelle älskar när det är Barbados eller
Arvingarna som spelar på Fryshuset och
kommer ofta hit på fredagarna för att
dansa. Han spelar själv i det populära
bandet Häggarna.
I Kalles café sitter Janne Höijer och
hans son Martin vid sitt favoritbord. Idag

har de sällskap av vännerna Sara, Samira
och Caroline. De gillar att gå hit och
umgås på fredagarna. Janne som jobbat
extra på FUB:s danser sedan 30 år tillbaka
hjälper till att ta fram fika.
Förr ordnades det även disko varannan
fredag här på Fryshuset, berättar han.
– Jag önskar att vi kunde ordna disko
igen, åtminstone vid större helger som jul
och påsk, säger han.

Sara, Samira och Caroline tar en fika.

Åke Lundvall, snart 82 år, är på
Fryshuset tillsammans med sin dotter
Anne, 57 år. Anne började gå på FUBdanserna på Södermalm i Stockholm
redan som 16-åring. Pappa Åke har
varit engagerad i handikapprörelsen
i nästan hela sitt liv, och i slutet av
60-talet och början av 70-talet var han
ordförande för både FUB- och RBU:s
Stockholmsföreningar.
Sista gästerna går vid halv elva
Vid halv elva är dansen slut, och
personalen säger hej då till de sista
gästerna. Christina bekräftar att Jannes
gissning var ganska bra. Det kom totalt
cirka 550 gäster under kvällen.
TEXT OCH FOTO: ANETTE VÄLLSTEDT
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Vi hjälper dig om du behöver
överklaga ett LSS-ärende
Har du din hemförsäkring hos oss får du juristhjälp genom rättskyddet i försäkringen om du skulle
behöva överklaga ett LSS-ärende. Något som kraftigt ökar dina chanser att få rätt i domstolen.
Våra hemförsäkringar kostar från 826 kr/år. Kontakta oss idag så berättar vi mer!

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

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

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

