
 

 

 

Välkommen på 

seminariedag 
 

 

 

 

Lördagen den 30 oktober 2021, 10.00-16.00 

på Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan, 

och digitalt på Teams (hybridmöte) 
 

FUB Västra Götaland bjuder alla medlemmar och intresserade 

på denna seminariedag. 

 

Tillsammans får vi kunskap, inspireras, delar erfarenheter och  

knyter nya kontakter.  

 

 

 

 I samarbete med 

 



 

Program 
 

Lördagen den 30 oktober 2021 

 

10.00-10.30  Inledning av Elaine Johansson, ordförande för  
  FUB Västra Götaland, samt Elisabeth Sandlund, 
  ledamot RiksFUBs styrelse och moderator för dagen.  
 
 

 10.30-11.15  Det behövs förändringar när det gäller politiken för  
  personer med funktionshinder.  
  Föreläsning av Anders Lago   
 
 

11.15-11.30  Mellansnack och bensträckare  
 
 
 11.30-12.15  Kompetens bland personal som arbetar med/för  
  personer som har LSS insatser.  
  Föreläsning av Karin Flyckt   
 
 

12.15-12.30  Mellansnack 
 
   

12.30-13.30  Lunch   
 
 

13.30-14.15 Förälder är man även när ens barn har blivit vuxet -  
  Men har man ett barn med intellektuell  
  funktionsnedsättning blir det en alldeles speciell  
  mammaroll 
 Föreläsning av Elisabeth Sandlund  
 
 

 14.15-14.30  Mellansnack och bensträckare   
 
 

14.30-15.15 Testbädden AllAgeHub - Vad tänker du på när du hör  
  orden välfärdsteknik?  
  Föreläsning av Helena Molker-Lovén   
 
 

15.15-16.00  Eftersnack, frågor samt avslutning   
 
 



 

Föreläsningar/medverkande 
 

Anders Lago   
Det behövs förändringar när det gäller politiken för personer  
med funktionsnedsättning.  De ekonomiska ersättningarna är 
för låga, och det har blivit allt svårare att få stöd enligt LSS. 
Anders Lago, ny som förbundsordförande för FUB, berättar 
om sin syn på vad som behöver göras och hur FUB kan 
arbeta för att påverka både riksdag, regering och kommuner.   

 
 

Karin Flyckt   
Socialstyrelsen har tidigare i år gjort en kartläggning om  
kompetensen hos den personal som arbetar närmast  
personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Kartläggningen visar på brister när det gäller kompetens om 
regelverket, inklusive LSS, kommunikation och alternativa 
kommunikationssätt, innebörden av olika funktionsnedsättningar  
och dess konsekvenser samt bemötande. 
Allt detta och mer därtill kommer Karin Flyckt,  
sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor  
på Socialstyrelsen, att ta upp i sin föreläsning.  
 
 

Elisabeth Sandlund   
Förälder är man även när ens barn har blivit vuxet.  
Men har man ett barn med intellektuell funktionsnedsättning 
blir det en alldeles speciell mammaroll. Hur får man  
en vuxenrelation till sitt barn när man samtidigt  
behöver ta ett föräldraansvar?  
Hur orkar man fortsätta att kämpa när myndighetsbeslut 
och domstolsutslag går i fel riktning? Och, inte minst,  
hur motverkar vi att det okränkbara människovärde 
som ytterst låg till grund för LSS urholkas?  
Elisabeth Sandlund, journalist, författare och föreläsare,  
har just gett ut en reviderad upplaga av sin bok 
”Ulles mamma” med nya kapitel om såväl utvecklingen 
i samhället som vad som hänt i Ulles och hennes liv.  

 

 

Helena Molker-Lovén   
Vad tänker du på när du hör orden välfärdsteknik?  
Har du tänkt på hur teknik skulle kunna bidra till delaktighet 
och självständighet?  
I Göteborgsregionen drivs projektet AllAgeHub för att stimulera 
användning av välfärdsteknik som möter användarens reella behov. 
Helena från AllAgeHub berättar  
• Vad är Testbädden AllAgeHub?  
• Vad är en testbädd?  
• Vad gör AllAgeHub?  
• Vad kan välfärdsteknik vara och hur kan tekniken stödja i vardagen?  
• Konkret exempel från en kommun.  
Föreläsare Helena Molker-Lovén är processledare inom AllAgeHub  
 

 



 

Praktiska upplysningar 

 

När: Lördag den 30 oktober 2021, 10.00-16.00 

  Fika serveras från 09.00 

 

Var:  1) Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 25, Trollhättan 

  2) Digitala plattformen Teams 

 

Hur: 1) På plats kommer vi att vara max 70 personer i en stor sal.  

   Först till kvarn gäller.  

  2) På Teams är antalet obegränsat. Länk till mötet kommer 

   att skickas ut den 28 oktober. 

   Väljer man att vara hemma på grund av risk för smitta, så  

   har man möjlighet att få en länk till det digitala mötet. Då  

   ringer du ombudsman Lillemor Holgersson på 0703-789779. 

 

Pris: Föreläsningarna är gratis 

  Deltagarna på plats betalar 200,- kronor.  

  Avgiften kan antingen faktureras eller betalas med 

  Swish på plats. 

   

  

Anmälan: Senast den 17 oktober på vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.  

  Följande uppgifter ska lämnas: 

  - Deltar på plats i Trollhättan eller digitalt på Teams 

  - Namn 

  - Telefon, dagtid 

  - Personnummer 

  - E-postadress 

  - Medlem/ej medlem i FUB 

  - Eventuell fakturaadress och eventuell matallergi för dem som  

    är med i Trollhättan 

   

Frågor: Lillemor Holgersson lillemor.holgersson@fub.se 

  eller 0703-789779 

 

Tänk på allergiker och använd därför inte parfym eller rakvatten med 

stark doft om du är med i Trollhättan.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser helst att alla på 

plats är fullvaccinerade. Vi ber dig att stanna hemma om du är sjuk eller 

känner symptom.  
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