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Ordförande har ordet!
Harald Strand

Föräldrars roll

Foto: Linnea Bengtsson

Det debatteras flitigt om vilken roll en förälder med
ett barn (även vuxet) med svåra funktionsnedsättningar skall ha.
Signalerna är motstridiga!
Ibland är vårt föräldraansvar väldigt stort i LSSutredningar och i Förvaltningsrätterna. Till och med
upp i mitt barns medelålder! Men lika ofta är signalen i motsatt riktning. Förälder bjuds inte in till
sitt barns genomförandeplan, får inte tillgång till sitt
barns journal, etc. Inte ens om anhörig är god man!
När det gäller god man, vill vissa företrädare för
kommuners överförmyndarnämnder och andra
myndigheter förbjuda oss anhöriga att vara god
man? Utan att ha redovisat ett riktigt motiv, annat än
att slippa tampas med en ”besvärlig” (läs; krävande)
förälder. Jag har på Föräldrakraft skrivit flera inlägg i
detta ämne. Vi ser gång på gång i media, nu senast
i SVT, hur så kallade ”professionella” gode män förskingrar sina huvudmäns pengar samt vad värre är
inte bryr sig om de två andra uppdragen, att bevaka
sin huvudmans rätt och sörja för person. Och att
överförmyndare då är passiva för att tillgången på
gode män är begränsad. Utan anhöriga skulle systemet med god man klappa ihop totalt. Det som gör
mig extra arg är att jag tror mina motdebattörer vet
detta!
Det finns dock en helt annan sida som inte alls
debatteras utan där snarare locket läggs på varje
gång. Det är det självbestämmande som finns som
en bärande princip i LSS. Något som våra medlemmar med lindrigare utvecklingsstörning försöker ta
upp, till och med genom att starta en egen förrening,
Grunden.
Jag medger att det inte är enkelt då ”alla måste med”

även de med svårare utvecklingsstörning, vilket inte
är möjligt i dessa egna föreningar där självbestämmande är viktigt. Jag har efter mycken vånda just
färdigställt ”Lektion 13: Principen självbestämmande
i LSS” i LSS-skolan på HejaOlika.se
Här citerar jag bland annat från 1989 års Handikapputredning som var underlag för LSS: Vi vill betona att ju mer nedsatt självbestämmandet är hos en
person, desto mer utsatt är dennes integritet. Och ju
svagare en människa är desto mer är hon beroende
av andras solidaritet för att få sin integritet säkerställd. Det innebär att de som har svårast funktionshinder blir mest beroende av oss som är gode män
för att få möjlighet att utöva sitt självbestämmande.
Det är personer som ofta bor i gruppbostad där begränsningsåtgärder ökar igen och där fackets makt är
en ständig motkraft, som nu med ”vårdhemskläder”.
I målparagrafen i LSS står det att den enskilde ska
få möjlighet att leva som andra. Hur lever vi andra
– jo vi lever alla olika liv. Den gemensamma nämnaren är att vi själva väljer hur vi lever våra liv, i både
smått och stort. Vi väljer var vi vill bo och vad vi vill
arbeta med. Vi väljer vilken mat vi vill äta och vad
jag vill ha på mig för kläder. I LSS benämns detta
”självbestämmande och inflytande”. Det är fina ord
som är inskrivna i 6 § LSS. Men hur skall jag utöva mitt
självbestämmande, när jag är beroende av andra för
att vardagen ska fungera? Hur påverkar jag utformning av olika insatser i LSS som bostad med särskild
service, daglig verksamhet och korttidsvistelse? Där
finns sällan utrymme för självbestämmande.
Jag redovisar i min skrift några av de tillfällen där
mina huvudmän inte kan välja sina insatser själva.
De kan inte välja sina fritidsintressen. De kan inte
välja vem de bor med och ännu mindre vart. De har
överhuvudtaget svårt att få tillgång till valfrihet även
i ett samhälle som annars betonar valfrihet genom
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en egen lag, LOV, lagen om valfrihet. Genom LOV ska
vi få välja vårdcentral, husläkare, hemtjänst, skola
etc. Men där är vår grupp med LSS exkluderad då
LOV förutsätter ett medföljande pengsystem –
oftast lika för alla oavsett behov och verklig kostnad.
Vilket ”företag” vill då ha mig som är dyr och olönsam?
Det finns även i det vanliga vardagslivet val som
föräldrar till personer med måttlig till grav utvecklingsstörning hjälper till med ”för personens bästa”.
Att sätta en gräns där är absolut inte lätt. Hur blir
vi som förälder helt objektiva om för vems bästa vi
styr besluten? Vissa val måste vi kanske hjälpa till
med, men risken är uppenbar att vi föräldrar begränsar våra barns val även i andra situationer där det

inte är nödvändigt. Ibland kanske jag som förälder
glömmer bort att mitt barn är vuxen? Och ofta är
det bekvämare att ta beslut än att vänta in ”barnets”
självbestämmande.
Det är inte enkelt att vara förälder. Men de flesta föräldrar kan börja släppa taget i sitt barns övre
tonår. Många av oss föräldrar som har barn med
svåra funktionshinder kan aldrig få den förmånen
ens när barnet är vuxet, även fast jag tror de flesta
av oss gärna vill!
Vi väljer inte livslångt föräldraansvar – det borde
samhället förstå!
			/Harald

I
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Plånboken i P1
Av Elisabeth Langran

I

mitten av april sände Sveriges radio P1 ett inslag i programmet “Plånboken” som tog upp
ett mycket angeläget ämne; nämligen den om
den personliga ekonomin hos personer som
bor i gruppbostäder och har aktivitets- eller sjukersättning.

“Plånboken”, som heter “Återgång till institutionen”.
I anslutning till radioinslaget publicerade hejaolika.se
en artikel av mig som riktar sig direkt till våra tre ansvariga ministrar; Åsa Regnér, Magdalena Andersson
och Annika Strandhäll med konkreta förslag. Artikeln
har även gått till respektive minister.

Riksförbundet FUB lyfte frågan i rapporten “Fångad i
fattigdom?” under 2014, men sedan dess har det varit tyst. Ingenting har hänt på ekonomifronten. Det
har tyvärr blivit sämre. Skatten har blivit högre än
tidigare och ersättningen har sänkts.

Rapporten “Fångade i fattigdom?” som Riksförbundet FUB publicerade 2014 har uppdaterats med aktuella belopp; se www.fub.se/åsikter/rapporter

Jag medverkade i “Plånboken”, liksom två föräldrar
till vuxna barn som bor i gruppbostäder. Socialförskringsminister Annika Strandhäll blev också intervjuad och då blev det väldigt uppenbart för de
som lyssnade att hon inte kände till den höga skattenivån eller hur de ekonomiska förutsättingarna ser
ut.
Ministerns okunskap till trots så var det ändå positivt
att frågan fick ett stort utrymme i media och på så
sätt synliggjordes. För första gången tror jag på allvar
att det på sikt kan ske en förändring till det bättre.
Om man vill lyssna på inslaget går man in på www.
sr.se och söker sig fram till avsnittet från den 13 april i
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Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har
slagit ihop sina webbplatser. De har nyheter om ett
samhälle för alla. På webplatsen finns det många intressanta artiklar.

Harald Strand som är ordförande i Länsförbundet
har också en blogg som han skriver på där.
Ni hittar den på www.hejaolika.se

Reclaim LSS
Inlägg från reclaimLSS.org
Av Harald Strand

En gruppbostad är ingen vårdinrättning!

D

etta borde en gammal myndighet som Socialstyrelsen veta! Trots det har det kommit en
märklig Föreskrift (OBS!) från Socialstyrelsen,
SOSFS 2015:10 ”Basal hygien i vård och omsorg” som
gäller även Gruppbostad enligt LSS. De krav som
ställs på arbetskläder mm. är som jag ser kopierat
från sjukvård/vårdinrättning!
I nya Intra som just hamnat i våra brevlådor finns på
sid 6-7 en utmärkt artikel av Hans Hallerfors med en
intervju av en jurist från Socialstyrelsen, som liksom
de som skrivit föreskriften inte verkar ha en aning om
vad en gruppbostad enligt LSS är! Att det är ett hem
med egna lägenheter för ett lite antal personer med
funktionshinder, ofta utvecklingstörning och autism.
De är således oftast inte mer sjuka än vi andra som
bor i egna boenden.

“

Jag säger som när fel
uppstod på mitt
gamla jobb
“Gör om - gör rätt!”

Att FUB, Autism & Aspergerförbundet, HSO eller andra intresseorganisationer inte reagerat mer och ifrågasatt kompetensen hos de ansvariga för Föreskriften och dessutom ifrågasatt Socialstyrelsens
lednings kvalitetsäkring, ser jag som allvarligt. Det
kan väl inte bero på att Personlig assistans var undantagen hoppas jag?

Igår fick jag ta emot den första upprörda mamman
som besökt sin son i hans boende i Sollentuna. Hon
fick en chock när hon klev in och möttes av personal
i ”uniformer”! Hon fick en flashback av en gammal
institution som vi bara läst om i Karl Grunewalds
böcker.
Jag säger som när fel uppstod på mitt gamla jobb
”Gör om – gör rätt!”

Harald Strand
Läs gärna fler inlägg av Harald på Reclaim LSS och
Heja Olika. På hejaolika.se kan du även följa hans
LSS-skola, som är mycket bra och inspirerande. På
sida 12 i tidningen kan du se hur en lokalförening själv
nyligen genomförde en LSS-skola för sina politiker.
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Reclaim LSS
Av Elisabeth Langran

En sorgens dag för kontinuitetsprincipen i
LSS

E

nligt 7 § 2 st. LSS står det uttryckligen att den
enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor
genom insatserna och att de ska vara varaktiga. Det innebär dels ett högt kvalitetskrav
på LSS-insatser, dels att så länge man har ett behov
som omfattas av en LSS-insats så ska man kunna förlita sig på att man får ha kvar insatsen. Det ligger i
sakens natur att man så långt det är möjligt också får
ha kvar samma dagliga verksamhet eller bo i samma
gruppbostad. Annars blir ju principen om kontinuitet
faktiskt illusorisk. Om det är helt fritt fram för kommuner att flytta på personer från bostäder där de bott
länge och från dagliga verksamheter där det deltagit
länge är rättigheterna i LSS inte mycket att ha. Som
det rättsliga läget ser ut är det teoretiskt möjligt att
överklaga ett beslut om ändrad verkställighet, men
chanserna att få ett bifall vid ett överklagande är
faktiskt minimala. Det kommunala självstyret väger
mycket mycket tungt. På gott och på ont. Mest på
ont för våra medlemmar måste jag tyvärr säga efter
förra veckans utslag i högsta förvaltningsdomstolen.
Häromdagen föll nämligen en dom i högsta förvaltningsdomstolen där en person som bott 20 år i samma gruppbostad och deltagit i 26 år i samma dagliga
verksamhet blir tvungen att lämna både hem och
daglig verksamhet. Skälet var att majoriteten av domstolens ledamöter bedömde att den långa tid som
personen i fråga hade bott på samma ställe inte utgjorde ett hinder för att densamme kan tillförsäkras
goda levnadsvillkor genom den nya verkställigheten
(ny gruppbostad och ny daglig verksamhet). Det
kommunala självstyret vägde tyngst.
Med ett sådant resonemang från domstolens håll
kan det faktiskt inte finnas några fall där den enskilde kan få rätt. Jag har i alla fal svårt att föreställa mig
några fall där den enskilde kan få rätt. Det går ju alltid
att säga att en person kan tillförsäkras goda levnadsvillkor rent hypotetiskt i en ny LSS-verksamhet. Men

det är ju inte en sådan prövning som en domstol
rörande en enskild individ ska göra. Det måste ju i
rimlighetens namn göras en individuell prövning. Det
framgår ju av lagen. Hur kommer en flytt att påverka
personen i fråga? Vilka risker finns med en flytt på
kort och lång sikt?
Jag är helt övertygad om att om domstolen hade
gjort en korrekt bedömning, som faktiskt den skiljaktige ledamoten Rynning gjorde, så hade man kommit
fram till att olägenheterna med en flytt för den personen det gällde i det aktuella målet är så allvarliga
att personen i fråga inte tillförsäkras goda levnadsvillkor genom beslutet. Det framgår av de medicinska underlagen att personen har hög grad av autism
och svår utvecklingsstörning. Hela personens sociala
nätverk försvinner i och med en flytt. Riskerna är
mycket stora.

“

Hur i hela världen
kan då vår högsta
förvaltningsdomstol
komma fram till att
kommunens rätt att
bestämma väger tyngre i det här målet?

I prop. 1993/94:159 s. 83 framhålls det att ingen enskild faktor kan sägas ha en så stor betydelse för
känslan av den egna identiteten som den egna bostaden samt att bostaden många gånger är ännu mer
betydelsefull för personer med funktionshinder än
den är för icke funktionshindrade personer.
Hur i hela världen kan då vår högsta förvaltningsdomstol komma fram till att kommunens rätt att
bestämma väger tyngre i det här målet? Jag kan inte
tolka det på något annat sätt än att en person som
tillhör LSS inte bedöms ha samma människovärde.
För det är faktiskt inte bara fråga om juridik här. Det
är fråga om en människosyn. En människosyn som
är otäck.
Nu står hoppet till en översyn av rättighetslagen och
kanske även att målet prövas internationellt utifrån
de mänskliga rättigheterna.

Kommunernas
hälsooch
sjukvårdsansvar
- resursteam och delaktighet som modell
Av Elisabeth Langran

D

en 1 oktober förra året övertog kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret för personer som bor i bostad
med särskild service och daglig verksamhet, enligt
LSS. Det är upp till varje kommun att lösa frågan hur
arbetet ska organiseras. SKL har inte utfärdat rekommendationer om hur man bör organisera detta. De
har inte heller någon statistik eller översikt i frågan.
Den här nya ansvarsfördelningen innebär att hälsooch sjukvård som utförs av distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska ligger på kommunen
istället för på landstinget. Även rehabilitering och
habilitering som sker i bostaden eller den dagliga
verksamheten omfattas av kommunens ansvar
(arbetsterapeut, fysioterapeut). Landstinget ansvarar emellertid som tidigare för läkarinsatserna
oavsett var de utförs. Den enskilde har alltid frihet
att vända sig till sin vårdcentral istället om den så önskar. Beslutet att överföra ansvaret från landsting till
kommun medför att kommunerna behöver skapa en
ny organisation för att kunna säkerställa att de tar
sitt ansvar enligt HSL. En del kommuner i länet har
valt att ha en sjukvårdsorganisation i egen regi över
hela dygnet och andra har upphandlat helt eller delar.
Resursteam- HSL i Sundbyberg
Sundbybergs stad var väl rustat för det nya hälsooch sjukvårdsansvaret. Den 1 oktober fanns all personal på plats; sjuksköterska, arbetsterapeuter och
en sjukgymnast. Både enhetschefen och MAS:en var
väl införstådda med vad som behövdes. När jag träffar Resursteamet-HSL, tillsammans med Marita S-J
från Autism- och Aspergerförenigen, är de helt eniga
om att det har mycket bra stöd från ledningen. De får
snabbt svar på sina frågor. Det finns en medvetenhet
hos ledningen att det måste få ta tid att skapa rutiner
och arbetssätt. Den allmänna kunskapen inom kommunen rörande LSS-individer har ökat under åren
tack vare utbildningar genom Forum Carpe.
Delaktighet är ett ledord
Teamet har informerat all personal i daglig verksam
het och gruppbostäder om att de finns. Näst på tur

ska de träffa alla brukare, men de har redan fått information på lättläst och med bilder på resursteamet
så att de själva kan höra av sig om de vill. Delar av
teamet jobbar med AKK och ska till hösten hålla en
workshop för all personal på de dagliga verksamheterna och gruppbostäderna. Två i teamet är s k AKKombud. Efter workshopen ska alla verksamheter få
en samtalsmatta. Detta med delaktighet för “brukarna”, är något som återkommer flera gånger under
samtalet. Vid sina besök på de olika verksamheterna
ställer teamet mycket frågor till personalen. Likaså är
teamet måna om att alltid ta reda på vad den enskilde individen tycker och går inte enbart på vad personalen tycker och säger. Kan individen inte förmedla
sig vänder sig teamet i första hand till personalen
eller till god man.
Rapportmöten och indikatorer
Teamet har tänkt sig rapportmöten 2 ggr/år på varje
enhet. Då går teamet igenom hur individerna mår
tillsammans med personalen i den aktuella verksamheten. Inför mötet ska personalen ha frågat individen om det är något de vill ta upp; gärna med
stöd av en genomförandeplan. Individerna själva, anhöriga, personal kan kontakta teamet för konsultation och teamet åker också ut vid behov till de olika
verksamheterna. Måndag till fredag är teamet igång
och på helgerna går jourverksamheten in och täcker upp. Teamet gör bedömningar på plats och utför
basal hemsjukvård. Allt är helt kostnadsfritt för den
enskilde individen. Teamet använder sig bl.a. av “tidiga tecken”; ett material som är översatt från norska,
som hjälp med att hitta indikatorer på ohälsa.
Nyckeln till framgång?
Under mitt besök hos resursteamet i Sundbyberg blir
det tydligt att det finns mycket goda förutsättningar
i kommunen för att kunna skapa en väl fungerande
HSL-organisation:

Framgångsfaktorer

- Sundbyberg är en relativt liten kommun,
- Det finns en politisk vilja och medvetenhet,
- Ledningen har vilja och kompetens,
- Det finns få huvudmän
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Boendekooperativet VillMér i A
E
n solig marsdag besökte Harald Strand och
jag boendekooperativet VillMér i Aspudden
för att träffa Tord och Lisbeth Funelid, som är
föräldrar till Patrik som bor där. VillMér är ett boende
för fyra personer, som har utvecklingsstörning och
merparten har även autism. Boendet ligger på bottenvåningen i ett flerfamiljshus med stora grönområden inpå knuten.

Efter en kort rundvandring i de gemensamma lokalerna ledda av Lisbeth och Tord Funelid var det
dags för all personal att höra Harald prata LSS.

Harald hann med mycket under sin LSS-lektion. Han
började med att slå hål på ett antal myter om LSS
innan han drog igång. Alldeles särskilt betonade han
behovet av utbildning av personal och att det alltid
är individens behov som ska vara avgörande. Det där
med individens behov glöms nämligen ofta bort enligt Harald. När han fick frågan om vad som egentligen menas med ”delaktighet” tog han upp ett belysande exempel från sitt eget liv. När hans son inte vill
göra det som är uppsatt på hans dagsschema så tar
han helt enkelt bort bilden och lägger upp den högt
på en hylla. Då blir det ju jätte tydligt vad han vill.
Han vill faktiskt göra något helt annat istället.
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Vi ville mer

När Harald är klar får vi titta in i Patriks lägenhet och
slår oss ned för att höra om hur tanken med ett
kooperativt boende kom till. Makarna Funelid berättar att kooperativet nu har varit igång i 10 års tid,
men det visade sig vara en mycket mödosam och
lång väg innan alla bitar var på plats. Allt började
med att kommunen bestämde sig för att lägga ned
gruppbostaden som deras son Patrik då bodde i.
Det var stora problem med gruppbostaden; hur den
sköttes och personalomsättningen var hög.

“

Vi kände att vi ville
mycket mer för våra
barn än det som stadsdelen tänkte sig.

Tord berättar att på ett halvår hade Patrik mer än 60
personer inne hos sig och det resulterade i att han
tidvis inte klarade av att bo på gruppbostaden utan
flyttade hem.
- Det var en gruppbostad som inte alls byggdes upp
kring våra barns funktionsnedsättningar och därför
blev det väldigt misslyckat, berättar Lisbeth.

ér i Aspudden
Till en början var det makarna Funelid och ett annat
föräldrapar som kämpade för att få ha kvar lägenheterna och de gick i början in på sin lediga tid som
assistenter för att försöka få det att fungera. Kommunen hade andra tankar för gruppboendet och deras barn så det var en kamp under flera år. Vi tänkte
på vad vi ville skapa för framtida liv för våra barn, hur
vi ville ordna det, vår vision.
-Vi kände att vi ville mycket mer för våra barn än det
som stadsdelen tänkte sig. Då kom namnet VillMér
upp som förslag och “Kooperativet VillMér Ekonomiska förening” bildades berättar Lisbeth Funelid.
Medlemmarna i kooperativet är de boende själva
och i styrelsen sitter fyra föräldrar, varav Funelids är
två.

Ett anpassat boende

Idag bor det fyra personer i boendet. Åldrarna på de
personer som bor i Villmér är mellan 30-40 år. Varje
boende har sina egna personliga assistenter och en
övergripande chef som även går in som assistent hos
de boende. På så vis har personalen som arbetar för
de olika personerna en närvarande chef som även är
väl insatt i hur varje person har det och mår.
Man arbetar med tydliggörande pedagogik som
TEACCH, bilder och objekt. Personalen får både
handledning kontinuerligt samt handledning vid behov. Utbildning i affektivt bemötande och autism
ingår som en självklarhet hos personalen. Genom
Törngården får de sin utbildning och även praktik.
Personalomsättningen bland personalen är låg, vilket
vittnar om att personalen trivs. Åldersspridningen är
också stor i personalgruppen, vilket Funelids tycker
är bra. Den yngsta är 23 år och den äldsta 69 år.
I Patriks hall hänger olika
föremål som han använder
sig av för att visa vad han
vill. Det är ett tydligt exempel på hur man använder sig
av tydliggörande pedagogik I
VillMér.
Här i det “vita rummet”
på VillMér kan man titta
på tv, film, egna foton på
storbildsskärmen.
Man kan också lyssna på
musik i musikanläggning.

Även om det varit en tidvis tung kamp är Funelids
idag mycket nöjda med den verksamhet som har
växt fram med åren. I början var det svårt att ha flera
roller; förälder, styrelseledamot och även god man.
Men Lisbeth brukar vara tydlig och säga: “Nu är det
jag som förälder som säger det här”, eller “Nu är det
jag som styrelse som lyfter fram det här”.
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Nacka-Värmdö
LSS-skola

I Värmdö har kommunen infört nya hårdare riktlinjer kring hur LSS ska tillämpas. Det är många inom
FUB-föreningen som har drabbats av dessa riktlinjer i
form av neddragningar och indragningar av LSSinsatser från kommunen.
En kväll i april anordnade FUB i Nacka-Värmdö en
LSS-skola tillsammans med Kullsvedsskolans föräldraförening och Autism- och Aspergerföreningen,
som FUB har haft ett jätte bra samarbete med. Alla
Värmdös politiker fick en inbjudan, men det var bara
ett fåtal politiker i styrande ställning som kom. En av
dem var Jan Dolk (KD), vård- och omsorgsnämndens
ordförande. Syftet med kvällen var att ge politikerna
möljighet att få kunskap om förutsättningarna för
FUB:s medlemmar och att de skulle få utbildning i att
LSS är en rättighetslag och att den ska prövas individuellt. Det gör den nämligen inte i Värmdö nu enligt Helen Borell.
Kvällen inleddes med en filmvisning om hur man i
Sverige under historien har behandlat personer som
har funktionsnedsättningar. Därefter gick man vidare
till att informera om de lagar och regler som gäller
idag. Syftet var att ge politikerna möljighet att få kunskap om förutsättningarna för FUB:s medlemmar.
Helen Borell och Katarina Berggren från FUB NackaVärmdö höll i LSS-skolan i Komvux lokaler i Gustavsberg.

Foto: Carlos Montecinos, MittiVärmdö

v
Politikern Jan Dolk (KD) tyckte att det som kom fram
under kvällen var mycket värdefullt. De siffror som
han fått av kommunen stämde inte med de han fick
under kvällen av föräldrarna så han skulle ta med sig
det hem till kommunen sade han.
Katarina Berggren berättar att nästa steg är att ha en
likadan informationskväll om LSS som riktar sig till
medlemmarna. Behovet att organisera sig är större
än tidigare. Hon sänder ett extra tack till Harald
Strand som de fått stor hjälp av.
Källa: Utöver FUB Nacka-Värmdö, “Fullt hus på LSS-skola - men
få styrande poliker på plats”, av Ida Leveby Andersson,
MittiVärmdö, 160415.

Södertälje-Nykvarn
Filip berättar om sin skola

- Särskolan på Vackstanäsgymnasiet är jätte bra,
tycker Filip Corbell som går tredje året på skolan.
Vackstanäsgymnasiet
ligger naturskönt vid
sjön Vällingen i Södermanland, ca 8 km
utanför Södertälje. På
Vackstanäsgymnasiet
finns det både elever
som åker dit med buss
varje dag, men även Foto: Vackstanäsgymnasiet
elever som bor på internat. Det finns bl. a. en idrottsinriktning. På särskolan finns programmet Fastighet,
anläggning och byggnation, Hotell, restaurang och
bageri samt det Individuella programmet.
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Filip går det Individuella programmet. Det är 5 elever
i hans klass. Filip tycker att det är en lagom stor särskola och alla känner alla. Alla lärarna och elevassistenter är bra och snälla.

F

- Vi praktiserar på en Secondhand-butik i Södertälje
varje torsdag på förmiddagen, där plockar vi upp
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varor, prismärker och städar berättar Filip.
- Jag har också fått praktisera på Biltema en vecka.
På fredagar har jag Fastighetsskötsel med Robban
och det är roligt. Jag har bl. a. tagit röjsågskort. Det
är roligt att prova på riktiga jobb, säger Filip.
Filip vet inte vad han vill jobba med efter gymnasiet,
men kanske i en mataffär.
- Alla elever på skolan är
snälla och ingen har varit dum mot mig, säger
Filip. Jag känner mig trygg
i skolan både på rasterna och i lunchmatsalen.
På höstterminen har vi
Välkomstfesten för alla nya
elever och då äter vi trerättersmiddag och dansar och
då är hela skolan med, brukar vara jätte kul.
Ibland har vi temadagar
Filip trivs på skolan
och idrottsdagar tillsammans med de andra eleverna på skolan.
Efter Skolinspektionens undersökning om eleverna
på gymnasiala idrottsutbildningar har en skolmiljö fri
från kränkningar, så fick Vackstanäsgymnasiet ett
gott betyg vilket inte många skolor fick. Av 30 idrottsutbildningar i landet så uppfyller inte en tredjedel
skollagens krav för att motverka kränkningar av
elever. Därför är det extra roligt att Vackstanäs kommit långt med arbetet mot kränkningar.
- Jag träffar rektor Stefan Ruocco ofta, säger Filip.
Han kommer till vår klass och berättar saker.
- Jag tycker att min skola den bästa som finns, säger
Filip och småler.

Fritids med aktiviteter och rörelse!
Flera av FUB:s medlemmar i Södertälje med omnejd
har Simmargården som fritids att åka till efter skolan.

Sedan starten 1990 har Södertälje Simsällskap bedrivit ”Simmargården” som är ett föreningsdrivet
omsorgsfritids för funktionshindrade ungdomar i åldern 12-21 år. Med profilen IDROTT, FRILUFTSLIV och
FRISKVÅRD har Simmargården skapat en verksamhet
som många ungdomar trivs i. På de individuella programmen som är fysiska och sociala skapas rutiner
och strukturer för att ungdomarna ska ha en rolig
vardag efter skolan. Tre ungdomar intervjuades för
att höra vad de tycker om att vara på Simmargården.

Julia

Julia berättar att det var längesedan hon började på
Simmargården (åtta år) och hon tycker om att träna
i träningslokalen. Jag tycker
både
konditionsträningen
(springa/gå i olika tempo)
och dansen är roliga aktiviteter eftersom man rör på
sig mycket och blir svettig.
Julia berättade också att
yoga är skönt för att det är
lugnt. När vi simmar i Sydpoolen tycker jag både om
att simma olika simsätt och
Julia dansar Afrodans
att leka efter passet.
Jesper
Jesper berättar att han varit många år på Simmargården (sex år) och att han tycker att aktiviteterna
som han gör är roliga. På bollaktiviteterna gillar jag
att spela innebandy och bowling. Yogan är jätteskön
för där får man göra olika rörelser och sen ha avslappning. När jag har träning i träningslokalen går
eller springer jag på gåbandet, tränar med olika redskap och lyssnar på bra musik. På simningen i Sydpoolen kan jag idag simma 40 längder utan att
stanna!! Om jag skulle
önska mig någon
mer aktivitet så är
det massage för det
verkar skönt avslutar
Jesper med att säga.
Jesper på Sydpoolen
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Linus

Linus berättar att han varit här i två år och att han
tycker om att ha olika aktiviteter men inte att byta
om till en aktivitet. Jag brukar kämpa på när jag tränar på den funktionella
träningen och på simhoppet har jag lärt mig
massor, bl.a. att göra en
volt från ettans svikt!! Jag
tycker också om att vara
ute i naturen för där får
jag använda yxa och kniv.
När jag provade att göra
upp eld med tändstål tog
det lite tid att få eld men
till slut lyckades jag.
Linus gör eld med tändstål

Till sist nämnde Julia, Jesper och Linus att det bästa
med Simmargården är att man får ha kul och hänga
med sina kompisar.

Disco på Allhuset

Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ing. ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

Södra-Roslagen
Träffpunkten i Täby

Nu är det snart sommar.
Träffpunkten har öppet:
Måndag 30 maj klockan 18-21
Grillning – ta med eget att grilla
Pastasallad finns för 20 kronor
Måndag 13 juni klockan 18-21
Sommartårta
Musik med Kalle
Skapande
Visning av filmer

Soffhäng med kompisar

Foto: Christina Corbell

Sen är det sommarlov

Dans på Trombon

Plats: Campusvägen 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

Höstprogram kommer på:
www.fub.se/roslagen
www.taby.se/traffpunkten
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Brist på LSS-bostäder

En viktig fråga för FUB i Södra Roslagen just nu är
påverkansarbetet mot kommunerna
för att komma till rätta med den stora
bristen på LSS-bostäder i såväl Täby,
Vallentuna, Österåker, Danderyd som
Vaxholm.
Vi uppmanar därför föräldrar/gode
män till vuxna ungdomar som bor kvar i föräldrahemmet eftersom de inte kan erbjudas en bostad
i hemkommunen att informera kontaktpersonen i
FUBs kommunnätverk om situationen. Det gäller
även er som har ungdomar som inom några år vill
flytta hemifrån.
Kontakta nedanstående kontaktpersoner i kommunnätverken:
Danderyd:
		
		
Täby:		
		
		
Vallentuna:
		
		
Vaxholm:
		
		
Österåker:
		
		

Ann Epstein
ann@epseinutveckling.se
070-630 63 07
Sören Wiklund
wiklund.soren@gmail.com
070-876 86 00
Irene Öhgren
ui.ohgren@gmail.com
08-512 404 55
Tina Bendelin
bendelinarrangemang@hotmail.com
070-611 25 00
Jörgen Johansson
jorgen.johansson@nui.se
070-754 083 16

Ta också kontakt med ansvariga politiker i respektive
kommuns Socialnämnd/Vård- och omsorgsnämnd
angående den bekymmersamma situationen. Det
behövs att många hör av sig och berättar hur det ser
ut.

Sollentuna Väsby
Basutbildning

Lördagen den 16 april var hela styrelsen i SollentunaVäsby samt styrelsen för Sigtuna på utbildning i
”Basutbildning i Föreningskunskap”. Det fina arrangemanget stod lokalföreningen i Sigtuna för.
Det var Jan-Åke Wendel från Riks-FUB, som åkte upp
till oss från Kristianstad. Vi hade en mycket givande
dag och fint utbyte av erfarenheter föreningarna
emellan. Vi hade många frågor och funderingar och
stämningen var på topp. Det kändes, som en vitamininjektion till vårt vanliga styrelsearbete. Vi kan
rekommendera andra lokalföreningar att gå Basutbildningen. Även de, som innehaft styrelseuppdrag
länge, kan behöva få och ge tips till andra föreningar.
Ulrika Lindgren
Sollentuna-Väsby

Musikcafé på Eldkvarn

Vårt populära Muikcafé är öppet varje onsdag hela
våren, förutom när det är skollov.
Tid: 18:30-20:30
Plats: Restaurang Eldvarn, Häggviks gymnasium,
Häggviksvägen 4, Sollentuna.

Dans på Arena Satelliten
Datum: se baksidan av tidningen
Plats: busstorget, Sollentuna station
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor

Botkyrka-Salem

Dans i Hågelbyparken

Häggarna kommer att spela i Hågelbyparken
den 12 och 26 augusti klockan 19.00-21.30.
Entré: 100 kronor, ledsagare gratis.
Det finns fika att köpa eller också tar du med
dig eget.
Adressen är: Hågelbygård, 174 43 Tumba.
Buss nr. 707/737 och 708/738 från Tumba station
till hållplats Hågelby.
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Sigtuna
Disco

Plats: Kunskapens hus, Arlanda gymnasium,
Vikingavägen 2, Mästa.
Pris: 70 kronor för medlemmar, 30 kronor för
ledsagare.
Icke medlemmar 100 kronor. Datum se baksidan.

828 / 831 till hållplats Spelvägen och sedan gå 5 minuter.
Välkommen att anmäla dig till vårens roligaste
söndag !

Dans

Danserna i ABF-huset, se tidningens
baksida.
Entré: 100 kronor för medlemmar,
övriga 120 kronor, ledsagare gratis.

Norrtälje
Hej alla medlemmar!

Huddinge
Folkparksfest 12 juni

Huddinge FUB bjuder in alla
FUB-medlmemmar i Stockholms
län till Folkparksfest!

Plats: Stortorpsparken i Trångsund, adress Tjäderstigen 16, 10 minuter från Trångsunds centrum.
Datum: Söndagen den 12 juni
Tid: kl. 12.00 – 16.00
Entré: 100 kronor, korv med bröd, juice, kaffe och
kaka ingår i priset. (Kaffe och kaka eller korv med
bröd kostar 20 kronor för ledsagare).
Vi slår upp ”portarna” kl.12.00. Musiken står Björn
& Linda för, så ta med era dansskor så ni kan dansa
mycket. Prova lyckan i Tombolan och Chokladhjulet
med fina vinster, 5 kronor kostar lotten.

I Gräddö missionshus har nu våren sjungits in på
riktigt. I år var det Lena Sjölander, Åke Pettersson
samt Lennart Brynielsson som stod för musiken samt
ledde allsång. Det spelades låtar av Byss-Kalle som
skrevs för 200 år sen. Många sjöng med i Idas sommarvisa, Calle Schewns vals, Rönnerdal och Blåsippan ute i backarna står. En vacker visa om Ida från
smultrongärdet var fin att gunga med i.
Sommarresan går till Eskilstuna djurpark, i samarbete med Cattis. Titta i Roslagstidningen när den resan blir av.

FUB-dagen på Färsna Gård
Plats: Färsna gård (färdtjänstadress är Färsna Gård 1)
Datum: lördagen 28 maj
Tid: kl 13.00 – 15-00
Vi kokar soppa över öppen eld och bakar pinnbröd,
tipspromenad och åker på kärra efter traktor.
VÄLKOMMEN!

Anmäl dig till huddingefub@gmail.com eller ring
Catharina på kvällen telefon 076-038 64 73
Sista anmälningsdagen är 8 juni. Glöm inte att ta
med och visa oss ditt medlemskort för 2016. Parken
är tillgänglighetsanpassad, färdtjänstbussarna kan
köra fram till entrèn. Kommunikationer; pendeltåg
till Trångsund C, följ Hammartorpsvägen 400 m till
Tjäderstigen 16. Från Farsta kan du även åka buss

Anmälan: Britt-Inger 070 – 3566 448 senast 23 maj
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och
Veterantraktorklubben Norrtelje
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Stockholm
Fritidsaktiviteter

Vi har ett brett utbud av fritidsaktiviteter, både i egen
regi och i samverkan med andra föreningar. Kom gärna och prova på en gång! Startdatum för hösten är
inte klara än för alla aktiviteter men detta läggs ut
på hemsidan, www.fubstockholm.se, senast i mitten
av juni.
FUB prisnominerad
FUB Stockholm har blivit nominerade till Svenska Barnidrottspriset. Syftet med priset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv
och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande
sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller i
konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som
kan inspirera andra. Läs mer om nomineringen och
priset på www.barnidrottspriset.com

Här är hela höstens dansprogram:
02-sep		
16-sep		
23-sep		
30-sep		
14-okt		
21-okt		
28-okt		
11-nov		
18-nov
25-nov
09-dec		

Titanix
Barbados
Disco
Martinez
Arvingarna
Disco
Scotts
Holens
Disco
Jenny Sahléns
Effekt

Mer info om danserna och övriga aktiviteter i FUB
Stockholm finns på www.fubstockholm.se

Kommande evenemang
sommaren 2016
Skansendagen ”Med alla sinnen” för alla
FUB-medlemmar

Onsdag 24 augusti är det åter dags för vår Skansendag, en av årets mest emotsedda aktiviteter för FUBmedlemmar, dagliga verksamheter och skolor. Alla
FUB-medlemmar går in gratis. För program och tider,
se mittuppslaget i tidningen.

Danser och discon på Fryshuset

Terminens sista dans innan sommaren är fredag 10
juni då Framed står på scen. Men det blir en FUBdans på Fryshuset även i sommar, närmare bestämt
fredag 22 juli. Då kommer Date och förgyller
sommarkvällen. Missa inte det!

Utegympa med Friskis & Svettis 24 augusti

Förutom att Friskis & Svettis visar upp sin Enkelgympa på Skansen den 24 augusti
kommer de också att köra ett
Enkelgympa-pass i Rålambshovsparken samma kväll,
alltså kl 18.00 – 19.00 onsdag
24 augusti.
Boka in det redan nu!

Numera går det även att köpa biljetter i förköp,
antingen i kassan eller mot faktura om du mailar
info@fubstockholm.se. Förköpsbiljetterna säljs i
häften om 11 biljetter som kostar 1 000 kr.
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Stockholm

Dansbandsläger
få träffa och bli kär i vem man vill
oavsett sexuell läggning.
Paraden går av stapeln lördagen
den 30 juli kl 13:00. Starten kommer i år att ligga på Kungsholmen
för att sedan slingra sig den ca 4,3
km långa paradvägen genom centrala Stockholm till målet vid Östermalms IP. Paradvägen brukar ta ca
2 timmar att gå.
Kontakta Gittan Fagerström,
gittanfagerstrom@hotmail.com,
eller kansliet på tel: 600 16 74 om
du vill gå med i tåget med oss. Det
går utmärkt att även hoppa med i
tåget längs paradsträckan.
Vi kommer att ha flaggor och annat
som gör att vi syns, och ju fler vi är
desto häftigare blir det förstås!

Stockholm Pride Festival
FUB Stockholm går med i årets Prideparad som är
lördag 30 juli och alla som vill vara med oss i tåget är
mycket välkomna!
Vårt motto är ”Vi gillar olika!” och syftet med paraden
är i linje med vår värdegrund och våra tankar om
mänskliga rättigheter och ett samhälle för alla.
Årets tema i Stockholm Pride är: ”Vem bestämmer?”.
Vem bestämmer i vår målgrupp om vem man har
rätt att träffa och bli kär i? Vi vill uppmärksamma
personer med utvecklingsstörning och deras rätt att

FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

BOTKYRKA-SALEM
Ordförande: Ylva Berglund,
Telefon: 070-722 21 14,
e-post: ylvaberglund@bredband.net
		
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén
Telefon: 073-586 55 74,
e-post: huddingefub@gmail.com		
		
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,
Telefon: 08-58 35 00 06,
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

ORDFÖRANDE
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby
lennart_beck@hotmail.com

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Telefon: 070-597 89 44

Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Katarina Berggren,
Telefon: 070-415 57 78,
e-post: katarinaberggren72@gmail.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,
Telefon: 070-356 64 48,
e-post: h.brittinger@gmail.com
SIGTUNA
Ordförande: Jan Olson,
Telefon: 073-983 52 85
e-post: jangolson.1@gmail.com
SOLLENTUNA-VÄSBY
Ordförande: Ulrika Lindgren,
Telefon: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com
STOCKHOLM
Ordförande: Iren Åhlund
Telefon: 073-159 37 49
e-post: iren.ahlund@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Claes Oldin,
Telefon: 08-541 303 56,
e-post: fam.oldin@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Jens Persson,
Huddinge
Lena Virgin
Södra Roslagen

Krister Ekberg
Stockholm
ERSÄTTARE
Elham Aghababa
Södra Roslagen
Yngve Nilsson,
Sollentuna-Väsby

Länsförbund

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com
VICE ORDFÖRANDE
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com
LEDAMÖTER
Christina Corbell
Södertälje-Nykvarn
076-337 30 11
familjen.corbell@gmail.com
Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com
Bo Nilsson
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se
Iren Åhlund
Stockholm
073-159 37 49
iren.ahlund@gmail.com
ERSÄTTARE:
Eva Flygare Wallén
Stockholm
076-347 08 04
eva.flygare.wallen@ki.se
Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Posttidning B

Danser i Länet 2016
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Juni 		Orkester		Plats			Arrangör
10		
Framed			
Fryshuset		
Stockholm
Juli
22		

Date			

Fryshuset		

Stockholm

Augusti
12		
26		
28		

Häggarna		
Häggarna		
Disco			

Hågelbyparken		
Hågelbyparken		
Arlanda Gymasium

Botkyrka-Salem
Botkyrka-Salem
Sigtuna, ABF

September
2		
2		
9		
9		
16		
17		
16		
23		
25		
30		
30		

Titanix			
Ankies			
Björn och Linda		
Disco			
Barbados		
Häggarna		
Edwings		
Disco			
Disco			
Martinez		
Hans Rytterströms

Fryshuset		
Trombon		
ABF-huset		
Allaktivitetshuset
Fryshuset		
Arena Satelliten		
Trombon		
Fryshuset		
Arlanda Gymnasium
Fryshuset		
Trombon		

Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Huddinge
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Sollentuna-Väsby
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Sigtuna, ABF
Stockholm
Södertälje-Nykvarn

ABF-huset		
Allaktivitetshuset
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
Fryshuset		
Fryshuset		
Arlanda Gymnasium

Huddinge
Södertälje-Nykvarn
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna-Väsby
Stockholm
Stockholm
Sigtuna, ABF

Oktober
7 		
Ej klart			
7		
Disco			
14		
Arvingarna		
14		
Music Men		
15		
DJ			
21		
Disco			
28		
Scotts			
30		
Disco			
		

