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Smittspridningen fortsätter i landet och tröttheten breder ut sig. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) drabbas väldigt mycket av isoleringen. På många platser har den 
dagliga verksamheten inte varit öppen men här i Mölndal har de öppnat upp nu. Jag vågar 
dock inte låta min dotter gå dit innan hon fått sin vaccination. Särskolorna verkar däremot ha 
fungerat vilket är väldigt bra. Fritidsaktiviteterna har varit nedstängda på de flesta håll 
undantag där man kunnat vara utomhus. 

I förra veckan gick Socialstyrelsen ut med en rapport om smittspridningen bland samtliga 
personer med LSS-insatser. Under 2020 blev 4,2 % smittade med covid 19 vilket 
motsvarade drygt 3 500 personer. Av dessa avled 149 personer vilket motsvarar 4 % av de 
drabbade. Detta är en väldigt stor grupp i samhället och detta pratas det inte om. Jag vet att 
Riksförbundet FUB haft kontakt med Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten men inte 
mötts av någon förståelse. Det hela handlade om att FUB tycker att gruppen med IF ska 
komma längre fram i kön till vaccinationerna. Det är mycket viktigt att samhället får reda på 
att det inte bara är de äldre i samhället som är i riskgruppen. Än en gång kan vi konstatera 
att personer med IF blir diskriminerade i samhället. 

Nyligen presenterades också en nationell utredning om merkostnader för personer som bor i 
LSS-boenden. Riksförbundet FUB har vid otaliga tillfällen påtalat att personer med IF har 
stora ekonomiska svårigheter. Vi är många föräldrar som ekonomiskt hjälper till i olika 
situationer. Gruppen som tvingas söka ekonomiskt stöd i kommunerna har också ökat. 
Utredningen om merkostnader i bostäder visar väldigt tydligt att gruppen som bor i LSS-
bostäder får betala alldeles för mycket för sin bostad. Rapporten har nu överlämnats till 
regeringen och vi kan hoppas på att det blir förbättringar framöver. Men varför ska allt ta så 
otroligt lång tid. Sverige är väldigt senfärdiga i många sammanhang inte minst i jämförelse 
med många andra länder i Europa. 

Vad är aktuellt i Regionen?  
En viktig fråga som varit aktuell i samarbetet med regionens tjänstemän och politiker är 
resor av olika slag. Regionen beslutade nyligen om att höja kostnaden för sjukresor och 
färdtjänstresor. Den samlade funktionshinderrörelsen har protesterat men utan resultat. 

Om du är intresserad av att läsa mer om vilka frågor som diskuterats på samrådet med 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i regionen kan du gå in på vgregion.se/brukarrådet. Vill du få 
information om frågor som diskuterats med Beredningen för mänskliga rättigheter kan du gå 
in på vgregion.se/dialog och samråd. 

Om du har någon fråga som du vill att jag ska ta upp i samrådet så hör av dig till mig. 

Vad är aktuellt i FUB Västra Götaland? 
Vi har precis haft vårt årliga ombudsmöte och valt två nya ledamöter i styrelsen – Helen 
Götberg Lindblom från Göteborg och Malin Lyckgård från Lidköping. Vi hälsar dem 
välkomna och hoppas på gott samarbete framöver. 



Under 2020 startade vi våra webbcafémöten och genomförde nio stycken under året. Vi har i 
år haft fyra sådana träffar hittills. Vid de två senaste tillfällena fokuserade vi oss på ”Att 
flytta hemifrån” och vi har ytterligare ett sådant möte inom kort. Vi kommer också att bjuda 
in till webbcafémöten den 4 maj och 18 maj. 

Vi har också vid två tillfällen under det senaste halvåret haft konferens kring Skolfrågor. 
Detta är ett viktigt och aktuellt ämne som vi hoppas kunna fortsätta belysa.  

Vi kommer att fortsätta med webbcafé online under hösten och vi skickar ut inbjudningar i 
god tid. Vår utbildningsgrupp håller på att planera en seminariehelg under oktober 2021 och 
då hoppas vi kunna träffas personligen och samtidigt fira att FUB Västra Götaland fyller 20 
år. Om pandemin fortsätter under hösten kommer seminariehelgen att ske digitalt och 
förmodligen begränsas till en dag. 

Mölndal i april 2021 
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