
KLIPPANS ORDFÖRANDEKONFERENS I GLOBEN 13-15/10 2017

Fredag 13/10

Vi möttes på resecentrum i Växjö vid 11:30 för färd upp till Stockholm.

Uppe i Stockholm på perrongen mötte Gunilla Johannisson oss och vi gick till 
Jensens Böfhause för att äta middag, den ar riktigt god och vi blev proppmätta

Sen tog vi tunnelbanan ut till Globen och hotellet, vilket fint hotell vi ska bo på. 
Vi checkade in oss och sen träffades vi i hotellbaren, där satt resten av 
Klippangänget. Det blev en trevlig kväll med många kära återseende. Trötta och
nöjda gick vi till sängs vid 22 tiden

Lördag 14/10

Vi möttes i frukostmatsalen vid 8 tiden och vilken frukostbuffe vi är nog mätta 
resten av dagen 

Kl 9:30 var det registrering och fika och kan ni förstå det finns både 
mjukglassmaskin och popcorn maskin….ja här finns inget att klaga på 

Riksklippans ordförande Anna Hildingsson öppnade ordförandekonferensen 
och hälsade oss alla välkomna

Riksdagsledamot Bengt Eliasson berättar om sitt politiska arbete och om LSS 

Vi fick ställa frågor till honom                                                                                                                  

Eva Borgström och Judith Timoney från Riksförbundets kansli presenterar 
dagens LSS program

Kl 11:00 blev det goe fika 

Eva och Judith fortsatte att berätta om FUBs viktiga arbete med LSS  

 71 400 personer har LSS insatser

 118 600 beviljade insatser



Judith berättade om Funktionsrätt Sverige – LSS ska utvecklas inte avvecklas. 

Rätt att leva – inte bara överleva!

FUBs LSS-arbetsgrupp är Nina Alander, Eva Borgström, Julia Henriksson, Pia 
Sandberg, Victoria Sjöström och Judith Timoney

En vinjett de har tagit fram var: Stärk LSS – Stärk oss!

De pratade om boken, Leva Som Svensson och att den var bra som 
cirkelmaterial ( den hade vi till vår cirkel ju)

De vill att vi skriver ner våra frågor och tankar om LSS och mejlar till Gunilla 
Malmborg, LSS- utredare

s.lss@regeringskansliet.se

Det blev även här många bra frågor bla från Marcus som tyckte det var 
jättedåligt att LSS utredningen inte ska presenteras förrän efter valet 2018.

KL 12 var det dags för lunch, det var torskrygg med hummersås, broccoli och 
örtpotatis som var jättegott!

Efter lunch så hade vi grupparbete och handledarna var för sig, vi diskuterade 
LSS insatser:

Vad tycker du fungerar bra?

Vad tycker du fungerar dåligt? 

 Hur kan LSS insatser bli bättre?

Tex daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagning och gruppboende

Fika

Efter fikat redovisade alla grupperna om vad man kommit fram till,

Det visade sig att det såg ganska olika ut i de olika kommunerna

mailto:s.lss@regeringskansliet.se


16:30 Tack för idag, slut för idag!

Nu fick vi lite ledig tid fram tills det blir middag kl 18:30

Vilken fin middag vi fick, förrätt, varmrätt och efterrätt 

Sen var det dans till Drifters hela natten lång och alla fick fota och prata med 
bandet

Söndag 15/10

Frukost vid 7:30, alla var lite trötta men nöjda med kvällens aktiviteter

Vid 9:00 började vi konferensen igen och Anna Hildingsson hälsade oss 
välkomna

Judith berättade om en spännande konferens som kommer till våren,

”Åldern har sin rätt” – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Judith berättar och svarar på frågor om:

 Riks – Klippans planer för 2018

 Valet 2018

 Vad ska klippan arbeta med i framtiden

(Vi tittade på alla idéer och förslag som kommit in) Det blev många bra 
frågor och diskussioner fram till lunch, kansliet kommer att redovisa allt 
vi pratade om.



Vi fick skriva ner förslag på vad Klippan/Inre ringen ska jobba med under 2019 
och 2020 och här kommer resultatet:

FRAMTIDSFRÅGOR

 Fler utbildningar

 Bättre stöd av AMS för personer som är ”mitt emellan”

 Bättre möjlighet till en aktiv fritid

 Ledsagare till alla som behöver det

 Färdtjänst

 Personal i affärer ska ha mer kunskap om utvecklingsstörning

 Personalbrist på boende, påverkar personens fritid och olika aktiviteter

 Rätten till LSS – flera beviljade insatser

 Lika HAB – ersättning åt alla

 Få behålla sin kontaktperson, locka fler till att bli kontaktpersoner

 Ha en godman som man trivs med

 Arbetsfrågor – möjlighet att komma ut i arbetslivet

 Intressepolitik

 Bättre bokningsfunktion till färdtjänsten

  Jämnställdhet – alla är lika mycket värda

 Visa upp Inre Ringen mer på skolor och mässor

Vid kl 12 var det lunch, den var mycket god

Vi återsamlades vid 13:30 och då blev det namnbytarfestligheter 

Anna Hildingsson höll tal – Jag är en stolt ordförande att få leda er här! 

För utan er hade inte Inre Ringen Sverige funnits!

Jag tycker att vi har ett bra samarbete med Förbundsstyrelsen och kansliet. 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

Så nu heter Riks Klippan, Inre Ringen Sverige!!



Alla deltagarna samlade från ordförandekonferensen!

Vår nya logga!!

Lillemor från Förbundsstyrelsen berättade lite om när Klippan bildades 1995

Sen delades det ut fina goodiebags till alla deltagare med Inre Ringen Sverige 
grejer i

Efter lite fler tal bjöds det på god jubileumstårta 

Så här såg den ut:



Vid 20:00 var vi hemma i Växjö igen, trötta men väldigt nöjda 

Vi som var med på resan:

Åsa, Alvar, Lucas, Annelie, Petra, Gunilla J, Marie och Pernilla


