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Ordförande har ordet!
Harald Strand

Framgångsrik samverkan!

Foto: Linnea Bengtsson

I den här tidningen kan ni läsa om en framgångsrik
samverkan från en av våra kommuner i länet!
Rätten att samverka för intresseorganisationer där
medlemmar berörs av LSS finns inskriven i lagens
15 § punkt 7: Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor
med omfattande funktionshinder.
I en förklarande text i propositionen står det: Genom
samverkan med handikapporganisationer kan de erfarenheter som personer med funktionshinder själva
besitter tillföras verksamheten.
Formerna för samarbetet bör bestämmas av kommunen och organisationerna själva utifrån lokala
förutsättningar.
Det är ovanligt att detta skrivs in i lag. Oftast är det
en rekommendation från någon myndighet eller från
SKL som skapar olika frivilliga samrådsgrupper.
Det är vår uppgift som FUB lokalförening att kräva
denna samverkan enligt LSS paragraf 15.7, inte nöja
oss med Funktionshinderrådet som är ett frivilligt
samråd där kommunen styr innehållet.
Enligt 15.7 skall kommunen samverka med intresseorganisationer som företräder personer med
LSS-beslut. Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna inom LSS-området möjlighet
att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen inom ramen för LSS.
Det är viktigt att bägge parter är överens om hur
samverkan sker! Det skall vara en överenskommelse
där bägge parter är delaktiga i beslutet hur samverkan skall ske.

Det har visat sig vara viktigt att samverkan sker med
både ansvariga politiker och ansvariga förvaltningschefer. Men glöm inte att ha en parallell diskussion
med oppositionspolitiker, som kan vara en bra hjälp
när nämnden skall ta beslut.
Att få igång samverkan tar tid! Motståndet mot att
”utomstående” skall lägga sig i verksamheten är ofta
stor. Vad man då glömt är att man företräder de kommuninnevånare för vilken verksamheterna finns. Det
finns i LSS 6 § en stark skrivelse om att verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt som både dess företrädare
och kommunen som utförare måste förhålla sig till.
Självklart vet vi alla att det är något besvärligare att
tvingas ha en öppen dialog om och inför ett beslut,
så ha tålamod med att förvaltningen ibland strular.
I dag har förvaltningscheferna en mycket stor frihet
att lägga fram sina beslutsrekommendationer till
sina politiker i nämnden som sällan protesterar. Det
är orsaken till vikten av att samverka även med politiker. De får på så sätt även intresseorganisationens
syn både när vi är överens med förvaltningen och
när vi har avvikande mening. Vad vi ser är att det gör
förvaltningscheferna mer noggranna med underlag
till sina beslutsförslag.
Eftersom detta är sista numret av Länet Runt för i år,
vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett
för oss alla Gott Nytt År!

/Harald
OBS!

Se inbjudan som vänder sig till ALLA
medlemmar på sidan 6.
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Ibland behövs det bara några vykort
Den 4 april 1991 skulle min dotter fylla 16 år. Jag och
min man arbetade heltid och ville fortsätta med det.
Arbetet utgjorde grund för att överleva ekonomiskt
men arbetet var också en förutsättning för att överleva rent mentalt. Johanna har en allvarlig utvecklingsstörning och en mycket svårartad epilepsi som
gör att hon inte kan lämnas ensam vid sjukdom eller
kramper. Problemet var att vård av sjukt barn
upphörde i och med 16 års ålder. Med fasa såg vi
fram mot att använda all våra semesterdagar till att
ta hand om Johanna då hon var sjuk eller fick anfall
som gjorde det omöjligt att vara i skolan och på fritids. Att sluta jobba var en omöjlighet, hur skulle vi då
överleva ekonomiskt. Den där semestern var en nödvändig förutsättning för återhämtning, rekreation
och möjlighet till att göra något annat än att arbeta
och ta hand om Johannas sjukdomar och kramper.
Lösningen låg, som vi såg det, i en förlängning av
vård av sjukt barn. Något som inte fanns på kartan
just då.
Så fick jag ett infall. Jag bestämde mig helt sonika för
att varje dag under en månads tid, skriva ett vykort
till den som då var politiskt ansvarig för handikappfrågorna. På vykortet skulle jag berätta om Johannas
dygn och avsluta det med att ställa frågan ”Vad gör
vi efter den 4 april?” Sagt och gjort, ett stort antal
vykort inhandlades. Självklart trodde jag inte en
sekund på att åtgärden skulle leda till något, men
vår desperation var stor. Jag minns inte idag vad jag
skrev på alla dessa vykort. Jag vet att jag började
med att berätta om Johanna och vad det var jag ville
skulle hända och vad som skulle hända om inte möjligheten till vård av sjukt barn förlängdes.

“

Så fick jag ett infall

Sedan fortsatte jag med att skriva precis hur dygnet
varit för Johanna, om hon haft kramper, varit sjuk,
om våra jobb och vår andra dotters verklighet. Och
skickade varje dag en berättelse om våra liv som jag
tyckte då, ut i tomma intet. Det viktiga var, kände
jag, att jag var helt ärligt. Inget ”hitte på” utan bara

rakt av hur livet var för vår familj. Jag skrev och inget hände men jag fortsatte att skriva, om bra och
dåliga dygn. På något sätt var det till tröst då jag åtminstone kände att jag gjorde något. Någonstans under den fjärde veckan hände det som jag hoppats på,
men egentligen inte förväntat mig. En man ringde
mig från departementet. Han berättade att de fått
mina vykort, att man läst dem och nu ville han tala
om att man tagit upp frågan på departementet om
en förlängning av den tillfälliga vården av sjuka barn/
vuxna som var som Johanna .

“

Han berättade att de
fått mina vykort, att
man läst dem...

Det är säkert förmätet att tro att det var Johanna
som skapade grunden för den förlängning som sedan skedde. Men jag gillar tanken på att mina vykort
ändå fick departementets anställda att förstå hur
livet fungerar i en familj med ett svårt handikappat
barn. Jag tror den dag som idag är, att den som inte
levt ett liv med handikapp omöjligen kan förstå hur
det egentligen är. Då blir det vår sak, som vet det, att
berätta så tydligt och enkelt som möjligt hur det är.
Vet ni - det är förvånansvärt mycket man får plats
med på ett vykort.

Vänliga hälsningar
Mai Eriksson
mamma till Johanna
Eriksson idag 41 år

Resultatet av Mais arbete:
Vårdnadshavare har rätt till tillfällig föräldrapenning om barnet tillhör LSS och är mellan 16-21
år. Om barnet fortfarande går i skolan finns den
rätten kvar till 23 års ålder.

5

FUB Sigtuna - samverkan och idrott
Jan och Carina Olson i FUB Sigtuna möter upp mig i
Märsta en mörk och lite kylig oktoberkväll. Föreningen bildades från Sollentuna-Väsby-Sigtuna för ca 3
år sedan och jag är väldigt nyfiken på hur det har
gått. Innan vi har hunnit slå oss ned med varsin kopp
kaffe tillsammans med två andra i styrelsen;
Pär och Jimmy, hinner Jan och Carina berätta om
aktiviteten Fri-idrott som är uppskattad av både
barn, syskon och föräldrar. Det var Pär och Jimmy
som tog initiativ till Fri-idrotts-aktiviteterna som
äger rum på söndagar.
Jan och Carina har varit med länge i FUB och i
styrelsen. Jan arbetar mycket intressepolitiskt med
olika frågor tillsammans med Pär och Jimmy medan
Carina sköter ekonomin. Föreningen samverkar
med kommunen enligt 15 § LSS och Jan har varit
med och påverkat en hel del när han ser tillbaka.
Den intressepolitiska arbetet är det som är viktigast i föreningen. När 7 av 14 LSS-boenden lades
ut på entreprenad för några år sedan märkte Jan att
kvaliteten blev sämre och framförde då kritik och
behov av kvalitetsuppföljningar. Tack vare ett envist
och målmedvetet arbete med att få kommunen
att göra kvalitetsuppföljningar har detta nu införts
systemtatiskt i kommunen. Jan berättar hur han nu
aktivit arbetar med att få en ändring kring avgiften
för turbundna resor. Som reglerna ser ut idag blir
det en dubbel reskostnad jämfört med andra kommuninvånare. När en ny skola planeras att byggas
kommer FUB att vara med och säga sitt för att det
ska bli så bra som möjligt för medlemmarna.
Pär gick med i styrelsen för 2 år sedan efter att ha
träffat Jimmy vid en informationsträff. Nu har friidrotten varit igång i några år och det är väldigt uppskattat. Pär berättar att han tyckte att det saknades
något i föreningen och det var gemenskap. Upplägget är enkelt. Man träffas i gymnastikhallen på
söndagar och barn i skolåldern är välkomna att leka
och röra sig fritt bland plintar, mattor, ringar etc.
Föräldrarna tar själva ansvar för sina barn. På så sätt
blir det enklare att ordna tycker både Jimmy och
Pär. Dessutom ser de att föräldrarna som kommer

uppskattar att prata och umgås under tiden. Det har
börjat komma syskon som hakar på och leker också,
vilket är en extra bonus. Med det här upplägget får
föräldrar och barn möjlighet att träffas i all enkelhet
och umgås och leka. Jimmy berättar att eftersom
han sitter med i särskolans föräldraråd och har en
jätte bra kontakt med rektorn är det lätt att nå ut
med information om aktiviteter. T.e.x har man haft
friluftsdagar med pilbågsskytte, tipspromenad m m
och då har det varit lätt att bjuda in via skolan.
Det behöver inte ta så mycket tid i anspråk att
engagera sig säger Jimmy. Pär tror att det är skillnad idag mot förr i hur man driver föreningar. Det
måste vara något som ger ett mervärde. Varför ska
man gå med i FUB? Unga föräldrar ser mycket som
självklart. De var inte med och kämpade för sina
barns rättigheter, som den äldre generationen var.
Att t.ex. få gå på gymnastik eller julgransplundring,
discot med ABF kan vara ett mervärde tror Pär. Att
hålla aktiviteter enkla, inte för ordnat och uppstyrt,
tror Pär gör att det fungerar bättre när man startar
upp en aktivitet.
Pär och Jimmy får engagera sig för det som de brinner för och Jan och Carina, vars barn är vuxet driver
på i andra frågor. På så vis förstår jag att det finns en
dynamik och en frihet, som gör att styrelsearbetet
känns väldigt meningsfullt. Det ger helt enkelt ett
mervärde.

Carina, Jimmy, Jan och Pär (Pernilla saknas på bilden)
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Vad händer med...
...LSS-utredningen?
Expertgrupp
LSS-utredningen har nu tillsatt en expertgrupp som
består av tre tjänstemän från socialdepartementet,
en representant från Handikappförbunden (vice
ordförande Pelle Kölhed) och en respresentant från
Lika Unika (ordförande i Synskadades Riksförbund
Håkan Thomsson). Totalt blir de 5 personer.
Arbetsgrupp
Handikappförbundet har tillfrågat sina medlemsförbund om att nominera sammanlagt 8 personer till
en arbetsgrupp, som ska samarbeta med Pelle Kölhed. I skrivande stund är det inte klart vilka dessa 8
personer och förbund är. Därutöver är det bestämt
att Pelle Kölhed från Handikappförbunden kommer
att få förstärkning från Riksförbundet FUB.
Styrelserna träffades den 26 september
Den 26 september blev alla FUB:s lokalföreningars
styrelser inbjudna av länsförbundet för att prata
om LSS-direktiven. Det var många som kom. Av 11
lokalföreningar så var 10 representerade. En kort
sammanfattning av direktiven hittar du på www.
fubstockholmslan.se
Vid mötet diskuterades det faktum att Riksförbundet FUB inte har fått en plats i expertgruppen; något
som alla var mycket oroade över. Därför beslutade
man att skicka ett brev till Riksförbundet FUB om
att de måste påpeka detta för socialdepartementet.

...sjukvårdsfrågorna?
Hälso- och sjukvårdsförvaltingen delar uppfattningen att det behövs ett utökat uppdrag för landstinget vad gäller primärvård för personer med funktionsnedsättning (likt Södermanlandsmodellen,
som vi skrev om i Länt Runt nr 3 2015). Trots det har
samma förvaltning bedömt att detta inte är möjligt
utifrån det svåra ekonomiska
läget i förvaltningen. Tillsammans med Autism- och As-

pergerföreningen och RBU har Länsförbundet FUB
nu skickat ett brev till hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin.
I brevet till henne står det bl.a. så här:
“Vi tycker att det är högst anmärkningsvärt och
ställer oss frågande till hur prioriteringar inom HSF
görs. Vi som representanter för intresseorganisationerna FUB, RBU och Autism & Aspergerföreningen önskar därför träffa dig snarast för att höra hur
du som hälso- och sjukvårdsdirektör kan säkerställa
att denna högprioriterade grupp får tillgång till en
jämlik vård, tillgänglig, patientfokuserad, kunskapsbaserad hälso- och sjukvård”.

Inbjudan till alla medlemmar
Temadag om LSS i Stockholm

LSS är avgörande för ett gott liv, men insatserna
minskar och försämras ibland, LSS-utredning
pågår. Mer än någonsin är FUB:s kunskap och erfarenhet viktig för att samhället ska kunna leva
upp till det ursprungliga syftet med LSS - ett liv
som andra. Under 2017 bjuder Riksförbundet och
Länsförbundet FUB och Klippan in till en temadag
om LSS i Stockholm.

Datum: lördagen 28 januari
Tid: klockan 10:00-16:00
Plats: meddelas senare
Anmäl dig till Länsförbundet på
tel. 08-546 404 56 eller
lena.hakansson.fub@telia.com
senast den 20 december.

OBS! Först till kvarn gäller!

Ange namn, e-postadress och vilken lokalförening
du tillhör.

Nytt för 2017!

Nyhetsbrev på hemsidan mellan varje nummer av
Länet Runt på www.fubstockholmslan.se
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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

Vad saknas i LSS-utredningens direktiv?

V

arför pratar och debatterar vi inte om vad
som saknas i LSS-utredningens direktiv i
stället för att bara fokusera på vad som är
fel i texten?

När vi diskuterar ”LSS-utredningen” är det personlig
assistans och assistansersättning från Försäkringskassan debatten till nästan 100 procent handlar om.
Den grupp som då avses utgör bara 19 procent av
alla med LSS-insatser! Vart tog de andra drygt 80
procenten vägen?
Varför debatteras inte situationen för de andra 9
insatserna i LSS, de som berör drygt 75 procent av
alla i LSS-gruppen?
..........
Det startade under 2008 efter förra LSS-utredningen där det mesta lades i frysboxen (förutom vissa
försämringar i assistansersättningen som infördes
2009 och 2011). Någonstans där började kriget och
vi hamnade snart i skyttegravarna. Där vi i stället för
att slåss hamnade i försvar. Det var där våra motståndare ville ha oss, för att vi då var ofarliga.
De bombarderade oss med falsk information som
att antalet LSS-personer ökade lavinartat, att kostnaderna för LSS skenade, att kommunerna hade inte
råd med LSS, att det fuskas med behoven etc. Det är
ett grovt artilleri som vi har svårt att freda oss emot
i skyttegravarna. Något understöd från Förvaltningsrätten som rättighetslagen utlovat kom inte, snarare hjälpte de vår motpart.

Vi måste våga lämna skyttegravarna och bli mer
offensiva. Hävda med våra ”bössor” att LSS intentioner och mål gäller ännu! Brist på resurser, dvs.
ekonomiska, personella, fysiska etc. är inget skäl
för att LSS inte skall följas eller försämras. Det har
RegeringsRätten (nu HFD) bekräftat i riktigt prejudicerande domar!
Vi skall strida till dess alla i LSS-gruppen uppnår ett
liv som andra med goda levnadsvillkor.
..........
Om LSS nu bara handlar om pengar får vi inte ett
mänskligare samhälle där alla människor har lika
värde (enligt en annan FN-konvention). Vi får på sikt
inte heller en allmän sjukvård som enligt HSL (Hälsooch sjukvårdslagen) prioriterar de med mest behov.
Naturligtvis finns det förändringar som behöver
göras i LSS, för att nå målen och intentionerna i lagen. Dessa måste vi kämpa för!
Det gäller Rättshjälp till alla med LSS, precis som
Handikapputredningen föreslog men som försvann i
propositionen. Nu är vi flera som vill öka rättssäkerheten som finns i det skeva styrkeförhållandet mellan en enskild och kommun eller Försäkringskassan
samt i Förvaltningsrätten.
Det gäller också den ekonomiska situation gruppen
har, som FUB beskrivet så tydlig i rapporten ”Fångad
i fattigdom”.
..........
Den i propositionen och senare förtydligad i Socialstyrelsens ”Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS Stöd för rättstillämpning och handläggning” beskrivningen om hur en gruppbostad skall utformas behöver uppgraderas till att bli ”Föreskrifter
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Reclaim LSS
och allmänna råd” för att tvinga trotsande kommuner att följa. Gruppbostad berör nära hälften av de
som inte har personlig assistans.
Självklart skall LSS-utredningens syfte egentligen vara att följa upp att lagen fungerar enligt ursprungliga intentioner. Allt annat är inte seriöst.
Ännu finns möjlighet till tilläggsdirektiv för utredningen Åsa Regner!
Läs hela inlägget på reclaimlss.org
Av Elisabeth Langran

Våra kommunalpolitiker behöver förstå hur
LSS-utjämningssystemet fungerar

N

är en kommunal politiker påstår att LSS är
för dyrt och säger att man måste spara pengar genom att minska på insatser kan man,
om man inte är väl insatt i hur LSS fungerar,
tro att politikerns bedömning stämmer. Det låter ju
åtminstone rimligt att om man drar ned så spar man
in, men så ser verkligheten inte ut och det tycks vara
få politiker och tjänstemän som vet om det. Det är
viktigt, även för icke-ekonomer att förstå hur LSSkostnader beräknas och påverkar den egna kommunens eknonomi. Annars gör man som politiker eller
tjänsteman sin egen kommun en björntjänst.
..........
LSS-utjämningssystemet bygger enkelt uttryckt på
principen att alla kommuner bidrar till systemet lika
mycket per kommuninvånare. En kommun som lägger mer pengar än den varje år fastställda standardkostnaden per LSS-invånare får tillbaka från systemet. Omvänt fungerar det så att en kommun som
betalar lägre får betala in till systemet.
..........
Det finns alltså inbyggt i systemet, ett incitament för
varje kommun, att inte lägga sig under standardkostnaden. Så det går alltså inte att spara pengar på LSS
och det är väldigt bra. Så ska det vara.
..........

Om kostnaden är lika oavsett om man betalar mer
eller mindre till sina egna LSS-invånares LSS-insatser är det väl bättre att låta pengarna gå till de egna
invånarna först och främst? Det är de enskilda individerna med LSS-insatser som drabbas i slutändan.
Givetvis är det inte så att pengar alltid är hela lösningen. Man måste använda pengarna klokt och även
ha en bra arbetsmiljö för att både personal och LSSinvånare ska trivas.
..........
Det ska finnas den personal som behövs för att ett
gott stöd och god service ska kunna ges säger lagen
också.
Läs hela inlägget på reclaimlss.org

ANNONS
FORUM FUNKTIONSHINDER
bjuder in till föredrag
Annorlunda tänkande vid intellektuell
funktionsnedsättning
Om de grundläggande förmågor som människan
använder i sitt tänkande och som kan fungera
annorlunda vid intellektuell funktionsnedsättning.
Onsdag 25 januari 2017, 18.00-21.00
Plats: Rosenlund, Tideliusgatan 12, Stockholm
Anmälan: Senast 8 januari 2017
på www.habilitering.se/kalendarium
Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du
alltid aktuella kurser på mejlen
habilitering.se/nyhetsbrev
Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas
informationscenter med bibliotek, frågetjänst,
vägledare, kurser och arrangemang.
Forumfunktionshinder.se, 08-123 350 10
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Runt Länet
Nacka-Värmdö
Årets sista medlemsträff

Datum: söndagen 27/11
Tid: kl. 13.00-14.30
Plats: Handikappforum, Järla Östra Skolväg 23, 1 tr.
Nacka.
FUB bjuder som vanligt på fika!
anmäl att du/ni ska komma (så fikat räcker)! Maila anmälan till fubnackavarmdo@gmail.com eller
sms:a till Camilla Sundman, tel. 079-199 86 18.

FUB Nacka-Värmdös årliga julbord

Välkommen på FUB Nacka-Värmdös årliga julbord!
Datum: Måndagen 12/12
Tid: kl. 12.00-14.00
Plats: Tollare Folkhögskola, Åhlbergs väg 1, SaltsjöBoo.

OBS! Anmälan senast 1/12 till
Lillemor Johansson
tel 070-515 79 89 eller e-post:
fubnackavarmdo@gmail.com

Huddinge
Möte i Huddinge

FUB Huddinge har haft ett möte där vi träffade
Social- och äldreomsorgsdirektör, Anne Lundqvist
samt Funktionshinderområdets verksamhetschef,
Malin Schenström. Vid mötet diskuterades bla
frågor rörande rätten till ett aktivt liv för våra medlemmar. Vi kommer ha ett möte framöver med Eliz
Lindström, Fritidskonsulent Huddinge kommun.

Vitsippepriset

Vi är glada att få berätta att vi i december får mottaga Vitsippepriset. Priset delas ut av Kristdemokraterna i Huddinge till en person eller organisation
som i kristdemokratisk anda verkar för ett mänskligare samhälle. De vill på det sättet uppmärksamma
positiva krafter och initiativ i vår kommun.

Julgransplundring

Efter julhelgen är det dags för den årliga julgransplundringen. Den äger rum söndagen den 8
januari. Deltagarantalet är begränsat till 70 personer så anmäl i tid. Separat inbjudan kommer!
En dans kvarstår innan julledigheten, den 9 december då det är Björn och Linda som underhåller.

Dans

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

Sigtuna
Disco

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

På sida 5 kan du läsa ett reportage från FUB Sigtuna
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Södertälje-Nykvarn

Norrtälje

Äventyrsdagen

Hej allihopa!

Den 4 september var det Äventyrsdagen vid Eklundnäs i Södertälje som riktar sig i första hand till personer med funktionsnedsättning och som anordnas av Kultur och fritid på kommunen tillsammans
med många föreningar i Södertälje. FUB Södertälje/Nykvarn var på plats som välkomstkommitté
och stod för tipspromenaden. Över 400 gäster åkte
motorbåt, fiskade, kanotade, sköt pilbåge, sprang
äventyrslopp, bowlade m.m. och njöt i det soliga
vädret. Brandbil, ambulans och polisbil var på plats

När du läser detta har vi i Norrtälje haft öppet
hus och träffa många gamla och nya medlemmar
(17/11).
Mona Eriksson, som är kanslist på Överförmyndarkontoret i Norrtälje kommer att komma, LSShandläggare, Lina Uggla-Hedkvist, och vi i styrelsen
kommer att prata och svara på frågor. Studieförbundet vuxenskolan informerar om kurser som
finns i Norrtälje. Styrelsen i FUB Norrtälje är med
och lyssnar på vad medlemmar vill göra med vår
förening i Norrtälje.

Årsmöte

Årsmöte för FUB Norrtälje kommer att vara på
ROS, lördag 25 februari 2017.
Välkomna att höra av er till styrelsen.
Vi önskar alla gott nytt år!

Södra-Roslagen
Träffpunkten i Täby
Dans på Trombon

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

Linbastuvägen 1 (fritidsgården Oasen)
Öppet alla måndagar klockan 18-21
Till och med 12 december
Höstprogrammet finns på:
www.fub.se/roslagen
www.taby.se/traffpunkten

Café Måsen i Åkersberga
Disco på Allhuset

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

Smedbyvägen 2 (Knopen daglig verksamhet)
Vissa onsdagar klockan 18:30-20:30
7 december: Juldisco
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Klubb Cosmos i Vallentuna

Nova Ungdomens hus, Tellusvägen 19
Tisdagar klockan 17:00-22:00
Kom och spendera kvällen med att spela pingis,
biljard eller lyssna på musik, träffa kompisar eller
droppa in på en fika.
Kontakt: ida-maria.hallberg@vallentuna.se

Meningsfull fritid

Broschyr med samlade aktiviteter från hela

Norrort.
Gäller från hösten 2016 till våren 2017
Går att ladda ned från:
http://www.taby.se/Uppleva-och-gora/Fritid-fordig-med-funktionsnedsattning/Fritidsaktiviteterfor-funktionsnedsatta. Klicka sedan under Relaterade dokument på Broschyr Meningsfull fritid

Vi vill infomera snabbare och oftare

För att kunna göra det behöver vi e-postadresser
till så många medlemmar som möjligt. Gärna även
e-post till LSS-boenden. Skicka din/er adress till:
info@sodraroslagen.fub.se

Brist på LSS-boenden i länet

I nästa nummer av Länet Runt kommer en rapport
från Täbygruppens informationsmöte om boendesitutationen. Biståndsenheten i Täby har skickat
ut en inbjudan till anhöriga med vuxna och ungdomar som troligen kommer att ha behov av eget boende de närmaste åren. Mötet genomförs den
21 november.
Vi i Södra Roslagen vill uppmana alla föreningar att
(enligt LSS 15 §, pkt 7) begära en redovisning av
er kommuns behovsprognos för LSS-boenden de
närmaste åren samt en redovising av planerna för
att tillfredsställa behoven. Be också kommunen om
hjälp med att skicka ut inbjudningar till informationsmöten. Startsträckan för nya boenden är lång
så det gäller att vara ute i god tid.

Sollentuna Väsby
Deltävling Funkismello i Sollentuna

Dramagruppen Ukumbi

Under oktober har kompisarna på Knopens
dagliga verksamhet i Åkersberga satt upp föreställningen “Nalle puh och hans vänner”. De hade bjudit in förskolor och skolor till premiären på Berga
teater. Biljetterna tog slut direkt så det blev tre
föreställningar.

I slutet av september träffade jag en av våra Klippanmedlemmar på Musikcaféet, som hålls varje
onsdag i runda huset på Häggviks gymnasieskola.
”Nästa vecka, ska jag vara med i deltävlingen”, sa
hon. Jag märkte hennes entusiasm, och vi pratades
vid en del. Jag lovade att komma till deltävlingen,
som hölls i Arena Satelliten, som är Ungdomens
Hus i Sollentuna centrum.
Så tisdagen den 4 oktober satt jag bänkad i en fullsatt lokal med förväntansfull publik. Åtta deltagare
ställde upp i år. Jag kände igen många av deltagarna. Musikstilarna var mycket olika, men en sak var
definitivt gemensam: entusiasmen och koncentrationen. Det märktes att alla hade övat mycket på
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sång och framförande. Alla hade också en videopresentation där man berättade vilken låt, man valt
och varför man valt just den låten. Två framföranden gjordes med eget material. De egna texterna
minns jag särskilt väl, de gick verkligen till hjärtat.
En sångare ville tacka sin mamma, som varit ett
stort stöd i livet, hur jobbig verkligheten än varit.
Jag kände att de, som skrivit egna texter verkligen
har fått bearbeta sina känslor och satt ord på mycken frustration. Det kan nog många av ”våra ungdomar” känna igen sig i. Jag upplevde, att deltagarna
fick bra stöd av musiker och övriga medverkande
och att de kände sig trygga i sin artistroll. Glädje
och värme förmedlades till oss i publiken.

i våra lokaltidningar. Felicia kommer att sjunga
Sollentunas bidrag i stora Funkis Mello i Cirkus på
Djurgården den 24 april 2017 ” Power of love”.
Jaa, mycket kärlek vill vi ge alla ungdomar, som
tränar och vill vara med i Funkis Mello! Det ger så
fantastiskt mycket energi att se alla framföranden.
Säkert drömmer flera personer om, att få vara med
i deltävlingar nästa år i många kommuner i hela
landet. Alla måste få försöka. Det ger så oerhört
mycket för dem som vågar och för oss, som får
följa deras utveckling. Jag kände mig riktigt varm i
hjärtat, när jag gick därifrån i höstrusket.
/ Ulrika Lindgren

Medlemsmöte med politiker den
1 november

Trots höstmörker och det första snöovädret i Stockholmstrakten samlades en förväntansfull skara
FUB-medlemmar till det utlysta mötet. FUB Sollentuna Väsby hade bjudit in Vård- och Omsorgsnämndens ordförande i Sollentuna kommunalråd AnnaLena Johansson (L) och Social- och äldrenämndens
ordförande i Upplands-Väsby kommunalråd AnnChristin Martens (S) till en politikerutfrågning.

Vi i publiken fick lämna in våra röstsedlar och medan de räknades, så framförde Dagliga Verksamheten, som är nyöppnad i Arena Satelliten, ett fint
pausprogram. Bland annat framförde förra årets
vinnare i Sollentuna sitt bidrag. Det var Petra och
Henkeman, som sjöng sin ” Le igen”. De vann också
Riksfinalen. Stort grattis, säger jag i efterskott.
Därefter var spänningen stor, när juryn, som bestod av tre personer, presenterade vinnaren. Kloka
ord sades om att mycket arbete låg bakom de fina
prestationerna och att alla var vinnare. Alla kunde
känna sig stolta över sitt framträdande. Vem vann
då? Jo Felicia Kamsvåg IGEN, som man skrev

Mötet blev en öppen och informativ diskussion
om hur de två kommunerna ser på angelägna LSS
frågor. Det som framkom var att dessa har lite
olika förutsättningar i sitt utförande av LSS insatser.
Upplands-Väsby har inom kommunen haft två stora
institutioner som man nu avvecklat – Carlslund och
Klockbacka, vilket ej varit fallet med Sollentuna.
Båda politikerna betonade betydelsen av LSS-lagen
i sina arbeten. Att LSS är en rättighetslag är oerhört
viktigt och bra att kunna åberopa när budgetbesparingar inom olika områden är aktuella i kommunerna. På frågan hur kön ser ut till olika LSSboenden berättade Ann-Christin Martens att man
planerar bygga sex nya boenden i Upplands-Väsby
medan Anna-Lena Johansson uppgav att i Sollentuna har man byggt bort kön, men hon reserverade
sig för eventuella nyinflyttningar.
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Bägge kommunerna hade fått del av Regeringens
extrainskjutna pengar för kompetenshöjande utbildning för personal inom äldre- och funktionshinderområdet och uppgav att man erbjudit utbildningar för personal som arbetar inom LSS-området.
Andra frågor som kom upp till diskussion var bristen och de täta bytena av LSS-handläggare – hur
kan man göra för att minska omsättningen bland
dessa? Behovet av kontroll i brottsregistret av anställda inom LSS, våra medlemmars dåliga ekonomi, kontaktperson i gruppboende samt den viktiga
frågan om uppföljning av upphandlingar.
De två timmarna som var avsatta för mötet försvann mycket fort. Diskussionerna var livliga och
givande. En slutreflektion från mötet var mångas
brister i kunskap om LSS-lagen och dess innebörd,
något vi inom föreningen måste ta tag i. Mötet
avslutades med att FUB Sollentuna-Väsbys ordförande Ulrika Lindgren överlämnade en påse innehållande blommor och FUB-skrifter. De bägge
kommunalråden framförde att de värdesatte att de
fått tillfälle att komma till mötet och uppskattade
att de fått möjlighet att träffa varandra och utbyta
erfarenheter.
Vid pennan Margareta Magnusson

Dans på Arena Satelliten

Datum: se baksidan av tidningen
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor

Stockholm
Fritidsaktiviteter

Om du inte redan är med i en fritidsaktivitet vill vi
gärna tipsa om att komma och prova på någon av
våra aktiviteter. Vi har egna aktiviteter för alla åldrar och samarbetar med flera föreningar i andra
aktiviteter dit du också är mycket välkommen att
prova på. Alla FUB-medlemmar i Stockholms län
och övriga landet är välkomna på alla våra aktiviteter och danser. På vår hemsida, www.fubstockholm.se , finns tips på många fler aktiviteter, varav
flera som vi stödjer och där du som FUB-medlem
ibland har rabatt på avgiften.

Danser och discon på Fryshuset
Årets sista ordinarie FUB-dans på Fryshuset är
fredag 9 december då Effekt spelar. 2017 är den
första FUB-dansen fredag 13 januari och första
FUB-discot är 17 februari. Hela vårens program
ser du på baksidan av tidningen.

Mickeys spelar på FUBdansen

på

Fryshuset 24
februari

Årsmöte söndag 12 mars 2017
Lördag 1 september 2012

Musikcafé på Eldkvarn
Klockan 18.30 – 21.30

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

Entré: 75:–
För ledsagare 25:–

ill

ns t

r

Da
ove är öppet varje onsdag hela
Vårt populära Muikcafé
DizC
våren, förutom när det är skollov. Caféet startar 11
januari 2017.
Tid: 18:30-20:30
Plats: Restaurang Eldvarn, Häggviks gymnasium,
Häggviksvägen 4, Sollentuna.
(fika & bulle ingår)

Beställ Färdtjänst (taxi) till:
Arena SATELLITEN som ligger på
Allfarvägen 4 vid busstorget Sollentuna station.
Lätt att ta tåget till Sollentuna station,
uppgång mot busstorget.
(Information 08-579 228 60, 579 228 65)

VÄLKOMNA!

Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.

Boka redan nu in söndag 12 mars för årsmöte i
FUB Stockholm och Stockholms-Klippan.
Kallelse skickas till alla medlemmar i FUB Stockholm under februari månad. Övriga möten och
föreläsningar som vi arrangerar under våren 2017
presenteras i december månads medlemsbrev
samt i nästa nummer av Länet Runt som kommer
i månadsskiftet februari/mars.
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Obs! Kontantfri betalning på Fryshuset
från våren 2017

Från och med våren 2017 kommer FUB Stockholm
att övergå till kontantfri betalning på alla evenemang, även på FUB-danserna på Fryshuset. Det
kommer gå att betala med såväl bankkort som
swisch och vi säljer även förköpsbiljetter. Just nu
kan du köpa ett häfte med 12 biljetter för endast
1 000 kr och dessa kan köpas direkt på dansen eller
beställas via vårt kansli och betalas mot faktura.
T ex kan två eller flera personer gå ihop och dela på
ett häfte. Under en kort övergångsperiod kommer
det även finnas möjlighet att betala kontant.

Följ FUB Stockholm via medlemsbrev,
hemsida och Facebook

Alla medlemmar i FUB Stockholm får vårt medlemsbrev i brevlådan men det läggs även ut på
hemsidan och skickas ut via mail till dig som på vår
hemsida angett att du vill ha brevet via mail. Titta
gärna in på vår hemsida, www.fubstockholm.se,
för aktuell information om vad som är på gång.
Och vi finns även på Facebook!

HUSET

er/discon på FRYS

Kommande dans

2017

PROGRAM
13 Jan
27 Jan
10 Feb
17 Feb
24 Feb
10 Mar
17 Mar
24 Mar
7 Apr
5 Maj
12 Maj
19 Maj
2 Jun

Kjell Dahls
Date
Callinaz
DISCO
Mickeys
Excess
DISCO
DIS
Marrnez
Eﬀekt
Arvingarna *
DISCO
Gideons
Framed

Missa inte MICKEYS
Spelar 24 Feb
Spelar 22 jul

Missa inte ARVINGARNA
Spelar 5 maj 19.00 - 21.30

*Arvingarna spelar 19.00-21.30

Missa inte CALLINAZ
Spelar 10 feb

Kansliet är stängt under mellandagarna och öpnnar igen 9 januari.

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

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

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Telefon: 070-597 89 44
NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Katarina Berggren,
Telefon: 070-415 57 78,
e-post: katarinaberggren72@telia.com
NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,
Telefon: 070-356 64 48,
e-post: h.brittinger@gmail.com

LEDAMÖTER
Krister Ekberg
Stockholm
Catharina Källström,
Nacka-Värmdö
Jens Persson,
Huddinge
Lena Virgin
Södra Roslagen
Stefan Westerdahl,
Botkyrka-Salem
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
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

SIGTUNA
Ordförande: Jan Olson,
Telefon: 073-983 52 85
e-post: jangolson.1@gmail.com

Iren Åhlund
Stockholm
073-159 37 49
iren.ahlund@gmail.com

SOLLENTUNA-VÄSBY
Ordförande: Ulrika Lindgren,
Telefon: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com

ERSÄTTARE:
Eva Flygare-Wallén
Stockholm
076-347 08 04
eva.flygare.wallen@ki.se

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

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Posttidning B

Danser i Länet 2016/2017
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
December
9		
9		
9		
10		

Orkester		Plats			Arrangör
Björn och Linda		
ABF-huset		
Huddinge
Effekt			
Fryshuset		
Stockholm
Tuneups
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Häggarna		
Arena Satelliten		
Sollentuna

Januari
13		
20		
21		
27		
27		
29		

Kjell Dahls		
Tuneups		
Meddelas senare
Date			
Disco			
Disco			

Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
Arlanda gymnasium

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

Februari
3		
10		
10		
17		
17		
18		
24		
24		
26		

Effect			
Disco			
Callinaz			
Disco			
Reminders		
Meddelas senare
Mickeys			
Disco			
Disco			

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

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

Mars
10		Meddelas senare
10 		
Excess			
10		
Hans Rytterströms
17		
Disco			
18		
Meddelas senare
24		
Martinez		
24		
Music Men		
26		
Disco 			
31		
Disco			

ABF-huset		Huddinge
Fryshuset		
Stockholm
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Fryshuset		
Stockholm
Arena Satelliten		
Sollentuna
Fryshuset		
Stockholm
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn

