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Ordförande har ordet!

Att hälso- och sjukvården för personer med utveck-
lingsstörning och/eller autism inte fungerar är inget 
nytt fenomen. Trots HSL (Hälso- och Sjukvårdslagen) 
tydliga prioriteringar av de med mest behov, vilket 
förtydligades och skärptes ytterligare år 1997. Men 
det hjälper inte om våra ansvariga politikers inställn-
ing är fel!

Otaliga rapporter under åren har förtydligat proble-
men. Till exempel Socialstyrelsens rapport ”Alltjämt 
ojämnlikt” från år 2010. Där pekades specifikt över-
medicineringen av psykofarmaka ut. Övermedi-
cineringen i sig leder till ohälsa. Om det dessutom 
skrivs ut på tveksamma diagnoser och symtom blir 
det onödig ohälsa förutom att de verkliga symtomen 
förblir obehandlade. Andra skriver om den ”under-
vård” på grund av att tiden för besök och behandling 
är för kort samt att kompetensen brister hos vård-
personalen. Karl Grunewald anger bristen på häl-
soundersökningar i gruppbostäder, vilket får till följd 
att allvarliga sjukdomar kan utvecklas utan att det 
uppmärksammas.

Även i den nya överenskommelsen mellan  
Stockholms läns landsting och länets kommuner 
om att kommunerna övertar vården i särskilda bo-
enden samt dagliga verksamheter, så saknas de  

specialistläkare som fanns i den gamla omsorgslagen 
före LSS och kommunaliseringen.

Folkhälsomyndigheten skriver bland annat, att 
för att uppnå vård på lika villkor för personer 
med funktionsnedsättning krävs specialanpassad 
information samt längre undersöknings- och  
behandlingstider samt kunskap om funktionsned-
sättningar hos sjukvårdspersonalen. Allt detta saknas 
i Stockholms läns landsting sedan många år.

Vi, Länsförbundet FUB och Autism & Asperger 
föreningen i Stockholm, har både uppvaktat ans-
variga politiker i Landstinget och skrivit flera debat-
tartiklar i ämnet. Vi har krävt specialiserade vårdcen-
traler, tillräcklig besökstid, slopad väntetid, kunskap 
om funktionsnedsättningar samt patientansvariga 
läkare med rätt kunskap och erfarenhet.
Men våra styrande landstingspolitiker vill inte lys-
sna! 

Hjälp oss höja rösten!

Brister i hälso- och sjukvård 
för våra medlemmar!

 /Harald

Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand

PS, Jag rekommenderar att ni läser UNIK 
nummer 1, 2015 som har temat Hälso- 
och sjukvård för mer bra information!
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I höst ska kommunerna ta över ansvaret för  
grundläggande hälso- och sjukvård i boenden och 
dagliga verksamheter enligt LSS. 

Kommunerna har enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
alltid haft detta ansvar men i Stockholms län slöts 
1994, vid tillkomsten av LSS, en överenskommelse. 
Den överenskommelsen gick ut på att lanstinget 
skulle ansvara för att utföra de uppgifter som kom-
munen hade vad gäller sjukvården i boenden och 
dagliga verksamheter. Nu föreslås denna överens-
kommelse upphöra och kommunerna ska ta över 
utförandet av hälso- och sjukvården.

Detta innebär att kommunerna med egen kraft ska 
se till att personer i boenden eller daglig verksamhet 
får en god hälso- och sjukvård. Det gäller sjukvård, 
rehabilitering samt vissa hjälpmedel. Läkarvård är 
fortfarande landstingets ansvar liksom specialiserad 
habilitering. Som tidigare är det landstinget genom 
sin primärvård, exempelvis husläkarmottagningarna, 
som ansvarar för att ge läkarvård. Det innebär alltså 
att all specialistvård och alla läkarkontakter blir kvar 
i landstingets regi. Exakt vad förändringen kommer 
att innebära är inte känt i dagsläget.  Kommunerna 
förbereder för tillfället övergången.  

Länsförbundet FUB kommer tillsammans med  
Autism & Aspergerföreningen i Stockholm att ha en 
föreläsning för nyckelpersoner inom kommunerna 

i länet och landstinget om hur vården organiseras 
i Mora. Anledningen är att man i Mora har en väl-
fungerande modell för vård i boenden enligt LSS, en 
modell som bygger på god samverkan mellan kom-
mun och landsting. 

Det går att se med viss tillförsikt på denna föränd-
ring. Det kan finnas fördelar för kommunen, inte 
minst genom att samordningen av hälso- och 
sjukvården inom boenden och dagliga verksamheter 
kan förbättras. Kommunerna kan komma att få en 
bättre bild av hur vården fungerar för personer med 
insats enligt LSS. 

Eftersom kommunerna ansvarar för omsorgen inom 
LSS kommer den nya och utökade vårdkompetensen 
vara ett positivt tillskott. Förhoppningsvis leder det 
till bättre vård för de enskilda.

Vi har länge drivit frågan om att vissa vårdcentral-
er ska ha särskild kompetens om utvecklingsstörn-
ing. Det kan handla om att få mer tid och en i övrigt 
anpassad vårdsituation. Vi vet att det är viktigt för 
att säkerställa en god vård och det finns positiva  
exempel, Mora är ett. Med detta nya ansvar för kom-
munen kan det finnas större incitament att bygga 
upp relationer med vårdcentraler för att ge en an-
passad sjukvård. 

Hälso- och sjukvården i särskilda boenden

Flyer om vård som  vi tog fram till almedalveckan 

Tema vård
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Det finns kunskap om situationen
Socialstyrelses beräkningar från patientregisteret 
visar på mer än fördubblad dödlighet i cancer för 
personer som har LSS-insats. Och kvinnor som har 
LSS-insats och som insjuknar i bröstcancer får sin 
diagnos senare än andra kvinnor.

Det är vanligare att kvinnor som har LSS-insats får sin 
diagnos i stadium 2-4 än i stadium 1 som för kvinnor 
i övrigt. Socialstyrelsen menar att detta indikerar att 
kvinnor med utvecklingsstörning inte går på screen-
ing i samma utsträckning som andra kvinnor. 

Det visar att något måste göras åt vården för  

personer med insatser enligt LSS. Vad gäller 
primärvården finns det ett antal framkomliga alter-
nativ. Ett alternativ är att knyta vissa vårdcentraler 
till särskilda boenden. Läkare och vårdcentralen kan 
därigenom få möjlighet att bygga upp kunskap om 
målgrupperna inom LSS. En viktig del är att ha en 
patientansvarig läkare med individkännedom. 

I Mora har man en lyckad modell med samverkan 
i vårdteam med primärvårdens läkare och kom-
munens sköterskor för vuxna i bostad med särskild 
service enligt LSS. I Uppsala har man infört habiliter-
ingshusläkare. Det kan vara en intressant lösning på 
de lokala habiliteringarna i Stockholm. 

Inom slutenvården bör det tillskapas särskilda vård-
platser. Landstinget har länge vetat om problematik-
en se exempelvis SLL:s egen rapport år 2009: Fokus-
rapport om vuxna personer med utvecklingsstörning 

och deras behov av hälso- och sjukvård. 

Forum Carpe har släppt en rapport som är baserad 
på en enkätundersökning som gått till vårdcentraler 
i länet. Frågorna handlade om bland annat om hur 
delaktighet och inflytande fungerade för personer 
med insats enligt LSS eller SoL på vårdcentraler. 

33 procent av de svarande vårdcentralerna uppgav 
att man hade svårt med kommunikationen med den 
enskilde. De menade att kommunikationen löstes 
via god man eller personal som följde med den  
enskilde. 

Ungefär hälften av de svarande vårdcentralerna  
uppgav att de hade bra samverkansformer med 
gruppbostäder. Det är således ett utvecklings- 
område men det borde också finnas goda exempel 
att se närmare på menade Forum Carpe.

Överlag ansåg vårdcentralerna att man behövde 
mer kunskap om intellektuella funktions- 
nedsättningar och autism.  Vårdcentralerna ansåg  
också att det behövdes mer kunskap hos chefer 
inom grupp- och servicebostäder om bland annat 
läkemedelshantering och hälso- och sjukvårdslagen.  

Källor och mer läsning: 
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, Lägesrapport 2013, Socialstyrelsen. 

 

Tema vård

Webbkartläggning Primärvård, Delaktighet, inflytande och 

samverkan, 2014. Forum Carpe. 
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FUB Lidingö motionerar om vården
FUB Lidingö har skrivit en motion till FUB:s för-
bundstämma om vård för personer med LSS- 
insats. Vi publicerar motionen i sin helhet eftersom 
det tas upp intressanta förslag i den. 

Motion från FUB Lidingö till FUB:s  
förbundsstämma i Luleå 2015 
Krav på adekvat hälso-  
och sjukvård för alla LSS- 
berättigade

Hälso- och sjukvård upplevs och är eftersatt för  
personer med utvecklingsstörning. Det är allvarligt 
eftersom gruppen LSS-berättigade har ett större  
behov av medicinska kontroller och uppföljningar än 
övriga befolkningen.

Ofta har man flera handikapp som kräver olika typer 
av mediciner och behov av andra hjälpinsatser (typ 
tidsbeställning av vård, sjukgymnastik, hjälp med hy-
gien, inköp av medicin och blöjor osv). Man måste 
inse att flertalet i gruppen inte klarar av alla dessa 
moment själva.

Vi vill att FUB ställer tydliga krav på hur hälso- och 
sjukvård för personer med utvecklingsstörning 
med eller utan tilläggshandikapp ska fungera och 
det ska fungera för alla LSS-berättigade. Kraven ska 
drivas mot riksdag, landsting och kommuner. Om 
kraven inte är genomförbara på kommunal nivå ska 
ett större upptagningsområde beaktas, vilket kan 
variera över landet.

Lidingö FUB har sammanställt en kravlista som sam-
manfattas nedan. 
1. Alla med LSS-beslut ska ha rätt till god hälso-  
och sjukvård.
Boendeformen ska inte avgöra om man får bra vård-
möjlighet. Boendeformerna varierar och förvän-
tas öka. Idag talar man ofta om ofta om hälso- och 
sjukvård för de som bor i grupp- eller serviceboen-
den och glömmer alla de övriga.

God vård ska inte heller vara kopplad till om den LSS-
berättigade är knuten till daglig verksamhet eller 
inte.

2. En samordnande enhet med normala öppettider 
dagtid ska finnas.
Samordnaren ska ha LSS-kunskap, dvs kunskap om 
gruppens behov och även om varje individs situation 
och vara ’en spindel i nätet’.

Det ska vara lätt att nå Samordnaren. Telefontider, 
automatiska telefonsvarare, tryckknappsval mm 
försvårar tillgängligheten.  En person med ansvar för 
den funktionshindrade tillbringar orimligt lång tid 
bara med att komma till rätt instans och koordinera 
för olika vårdinsatser. 

Varje individ har mestadels en lång sjukdomshistoria 
som inte ska behöva upprepas vid varje besök. Då 
ges inte tid för ’dagens’ problem.

Öppenvårdsinsatserna ska införlivas i samordningen 
och samordning mellan allmänvård och specialist-
vård ingå.

I dagsläget har många svårt att ens få en lämplig 
husläkare. Det ska finnas allmänläkare och sköter-
skor som är specialiserad för gruppen och kan kom-
municera med individerna. Utan denna kunskap kan 
fel behandling ges med ödesdigra följder.
Kontinuitet är viktigt. Att ständigt möta ny vårdper-
sonal utan LSS-kunskap och utan kunskap om in-
dividen försvårar den viktiga kommunikationen.

3. Det ska finnas ambulerande sköterska och 
allmänläkare tillgängliga dygnet runt.
Att få snabb hjälp av personal med kunskap om 
gruppens behov är viktigt. På en akutmottagning 
finns varken tid eller kunskap om gruppens särskilda 
behov vilket kan leda till felbehandling. 

4. Allmänna hälsokontroller med för individen 
bestämda intervall ska ingå.
Många mediciner långvarigt påverkar kroppen vilket 
betyder att typ lever-njurvärden bör kontrolleras 
med jämna intervall, beroende på individens profil.

5. Uppsökandeansvar ska finnas.
Den funktionshindrade kan oftast inte själv avgöra 
när vård behövs.

Tema vård
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Föreläsningar & inbjudningar

Fler kurser hos Forum Funktionshinder
Ni kan ladda ner hela katalogen på vår hemsida,
www.fubstockholmslan.se/aktuellt

Skolans stöd till barn med funktionsnedsättning
För föräldrar och närstående till barn upp till 16 år, 
med funktionsnedsättning. Vad behöver du som är 
förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta 
om skolan? Vad menar skolan med stöd?  
Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, berättar om hur skolan
fungerar, vilka styrdokument skolan arbetar utifrån 
samt förklarar vilka verktyg skolan använder för att
tillgodose behovet av stöd. Kvällen riktar sig till 
föräldrar som har barn som ska börja skolan eller 
redan går i skolan, från förskoleklass till och med 
årskurs 9.
 
Tid: 3 september 2015, 14:00-17:00
Sista anmälningsdag 18 augusti 2015  
www.habilitering.se/kalendarium

Små barn med hjärnskada

För föräldrar till barn upp till 4 år med hjärnskada
Temadag för föräldrar till barn som har en hjärn-
skada. Det kan vara en hjärnmissbildning, micro-
cephali, misstänkt cp-skada eller en centralmotorisk 
rubbning. Katarina Lindström, barnneurolog på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, talar om medicinska 
frågor och om hjärnans funktioner. Medverkar gör 
också psykologer och specialpedagoger vid Späd-
barnsverksamheten Tittut. Syftet med dagen är att 
förmedla kunskap och ge möjlighet att dela tankar 
och erfarenheter i grupp med andra föräldrar.

Tid: 23 september 2015, 9:30-15:30
Kostnad 100 kronor, kaffe och lunch ingår
Sista anmälningsdag 1 september 2015 på www.
habilitering.se/kalendarium

Samordnaren ska kalla till allmänna hälsokontroller.
Den här delen av vården är totalt eftersatt om det 
inte finns någon anhörig som påtar sig ansvaret för 
kontroller.

Samordnaren ska också ha kotroll på individens 

behov av receptbeställning och medicinering samt 
ha kontroll över individens behov av hygien- och 
sjukvårdsartiklar. 
Lidingö FUB styrelse
Ordförande 
Claes Lindahl

Tema vård

i Stockholms län

Länsförbundet

Forumfunktionshinder i sambarbete med Länsförbundet FUB i Stockholms län

Att åldras som förälder till en person med funktionsnedsättning
För föräldrar till personer med funktionsnedsättning

Hur blir det när man som förälder åldras och har ett vuxet barn med en funktionsnedsättning?  
Oron för hur det ska gå för barnet i framtiden när man inte längre orkar eller kan stötta dem.  
Berit Rausch, socionom och förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörning, berättar hur tankarna 
går och hur man kan förbereda både sig själv och sitt barn för hur det kan bli när föräldern inte längre finns 
kvar i livet. 
 
Mer information: Marie Bökman, 08-123 350 21, marie.bokman@sll.se
Sista anmälningsdag: 27 september 2015 på www.habilitering.se/kalendarium  
Anmälan öppnar föst efter midsommar. 



Med alla sinnen är en dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00. 
Program mellan klockan 10.00 och klockan 16.00.

Bollnästorget 10-16

• Pröva på Afrikanska trummor med Atab

• Hör om du kan identifiera 3 enkla ljud

• Upptäck vad som finns i våra doft- och känsellådor

• Pröva på att blåsa såpbubblor

• Läs en bok på plats eller ta med den hem, lyssna på Talböcker

• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!

 Tidningsredaktion på plats

• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Priser utlovas till alla!

• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen

• Pröva på Cirkus med Cirkus Gränslös

Tingsvallen

• 10.10-11.10 Allsång på Tingsvallenscenen

• 12.30-13.30 Dans på Tingsvallenscenen

• 12-12.30 Minitennis med ATS (Anpassad Tennis för Stående) – kom och var med!

Skånegården

• 12 & 13  Visningar av Skånegårdens djur

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

Moragården 

• 12 & 13  Visning av Moragården

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

                       

Med alla sinnen onsdagen den 26 augusti 2015 på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de visar upp med-
lemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar upp ledsagarbevis eller intyg 
med telefonnummer och underskrift av enhetschef. Dagliga verksamheter 
kommer in gratis (ev mot uppvisande av ett FUB-kort per enhet).
Skolklasser anmäler sig på www.skansen.se.  Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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Med alla sinnen är en dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!
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• Läs en bok på plats eller ta med den hem, lyssna på Talböcker

• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!

 Tidningsredaktion på plats

• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Priser utlovas till alla!

• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen

• Pröva på Cirkus med Cirkus Gränslös

Tingsvallen

• 10.10-11.10 Allsång på Tingsvallenscenen

• 12.30-13.30 Dans på Tingsvallenscenen

• 12-12.30 Minitennis med ATS (Anpassad Tennis för Stående) – kom och var med!

Skånegården

• 12 & 13  Visningar av Skånegårdens djur
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Med alla sinnen är en dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00. 
Program mellan klockan 10.00 och klockan 16.00.
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Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
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• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!

 Tidningsredaktion på plats

• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Priser utlovas till alla!
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Insläpp denna dag från klockan 9.00. 
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Bollnästorget 10-16

• Pröva på Afrikanska trummor med Atab

• Hör om du kan identifiera 3 enkla ljud

• Upptäck vad som finns i våra doft- och känsellådor

• Pröva på att blåsa såpbubblor

• Läs en bok på plats eller ta med den hem, lyssna på Talböcker

• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!
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Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
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Med alla sinnen är en dag för alla åldrar. 
Du får dansa, uppleva hur livet var förr, lyssna till berättelser och musik, 
ja allt det som Skansen har att erbjuda!

Välkommen till Skansen! 
Insläpp denna dag från klockan 9.00. 
Program mellan klockan 10.00 och klockan 16.00.
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• Läs nyheter om vad som händer i världen och i Sverige på lättläst!
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• Tipspromenad: Start och mål på Bollnästorget. Priser utlovas till alla!

• Skansen folkdanslag visar upp spelmännens instrument på Bollnästorgets scen

• Pröva på Cirkus med Cirkus Gränslös

Tingsvallen

• 10.10-11.10 Allsång på Tingsvallenscenen

• 12.30-13.30 Dans på Tingsvallenscenen

• 12-12.30 Minitennis med ATS (Anpassad Tennis för Stående) – kom och var med!

Skånegården

• 12 & 13  Visningar av Skånegårdens djur

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

Moragården 

• 12 & 13  Visning av Moragården

    Studieförbundet Vuxenskolan teckentolkar utifrån TAKK

                       

Med alla sinnen onsdagen den 26 augusti 2015 på Skansen

FUB-medlemmar kommer in gratis på Skansen denna dag om de visar upp med-
lemskort. Ledsagare kommer in gratis om de visar upp ledsagarbevis eller intyg 
med telefonnummer och underskrift av enhetschef. Dagliga verksamheter 
kommer in gratis (ev mot uppvisande av ett FUB-kort per enhet).
Skolklasser anmäler sig på www.skansen.se.  Taxiadress: Sollidsbacken 9.
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Vad händer med stället?

I FUB Järfälla- Upplands-Bro uppmärksammade vi 
för snart tio år sedan att kommunen inte hade någon 
fritidsverksamhet för funktionshindrade. I likhet 
med många andra kommuner har alla aktiviteter 
för denna grupp hanterats genom att ge förenings-
bidrag till ideella organisationer och studieförbund. 
Vi såg att det fanns behov av en öppen fritidsgård/
träffpunkt för funktionshindrade dvs. en plats att 
träffas på utan krav på deltagande i pyssel, sång-
grupp etc. Med andra ord ett ställe dit man kommer 
och går när man vill. 

Vi konstaterade också att en sådan verksamhet inte 
passar in i kommunens organisation då kultur- och 
fritidsverksamheten för ungdomar i kommunen rik-
tar sig till åldersgruppen 13 -25 år. Frågor som rör 
funktionshinder för övrigt ligger inom Socialnämn-
dens ansvar. Vi ville ha en träffpunkt där det varken 
fanns en åldersgräns eller krav på medlemskap i 
FUB. Alla skulle vara välkomna.

Vi funderade vidare med målsättningen att ”visa vä-
gen”. Frågor som var uppe till diskussion var bland 
annat vilka öppettider, aktiviteter, fritidsledare, eko-
nomi. 

De mål vi satte upp var att verksamheten ska er-
bjuda en kvalitativ verksamhet på fritiden, bryta 

isolering och skapa en arena för att skapa kontakter. 
Stället ska vara en träffpunkt för funktionshindrade i 
framför allt Järfälla och Upplands-Bro kommun men 
ungdomar från övriga kommuner ska vara välkomna.
Aktiviteterna på Stället ska ha en kulturell inriktning 
och ska till sin karaktär efterlikna en vanlig ungdoms-
gård.
  
För att bli en naturlig mötesplats ska verksamheten 
vara strukturerad och öppettiderna regelbundna. 
Stället ska ha fritidsledare som vägleder deltagare 
samt hjälper till att strukturera verksamheten och 
hitta attraktiva aktiviteter.

Hur har det gått?
Vi har uppnått nästan alla våra mål. Det enda som 
återstår är att kommunen tar över verksamheten. 
Vårt mål var ju att ”visa vägen” dvs. hur man gör för 
att det ska fungera. 

Stället, som i genomsnitt har ca 60 besökare varje 
söndag drivs med hjälp av fyra avlönade fritidsledare 
och ideellt arbete från FUBs styrelse. 
Vi har fortfarande problem med att nå ungdomar 
som bor hemma. Glädjande är ändå att ungdomar 
från Stockholm, Bålsta, Håbo, Upplands-Väsby, Sol-
lentuna, Täby och Lidingö har hittat till oss.
Verksamheten på Stället har varit igång varje söndag 
sedan 2010-08-16. Det har varit gratis att komma till 
Stället. 

Runt Länet
Järfälla-Upplans-Bro
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Förutom att Stället blivit en naturlig träffpunkt för 
våra utvecklingsstörda så ser vi att Stället också har 
blivit en kontaktyta för föräldrar och personal som 
ledsagar våra besökare. 
Styrelsens arbete består framför allt av inköp, planer-
ing och vägledning.

Från start hade vi ett planerat tema för varje söndag 
men detta har vi gått ifrån.En av deltagarna uttrycker 
det så här ”Det räcker med kaffe och kompisar…”

Eftersom lokalerna inte har något café så fick vi hjälp 
att bygga ett mobilt café. 
Vi har erhållit ett bidrag från Järfälla kommun  
(100 000 kr). Kommunens bidrag täcker kostnaden 
för fritidsledarna. Övriga utgifter i form av inköp till 
Stället, bygge av mobilt café, anlitande av externa  
artister finansieras av FUB. Administration av 
verksamheten sköts ideellt av FUB.

I och med att vi tagit ett arbetsgivaransvar för våra 
fritidsledare så har FUBs styrelse lagt ner mycket 
ideellt administrativt arbete i verksamheten. 

Framtiden
FUB har nu visat hur man gör och vi vill nu att kom-
munen tar över ansvaret för Stället från 30 april 2015. 
Att erbjuda en attraktiv kultur- och fritidsverksamhet 
även för funktionshindrade ser vi som ett naturligt 

uppdrag för kommunen. 
Det innebär att
• kommunen fortsätter att arbeta med struktur och 
innehåll i verksamheten
• kommunen anställer och administrerar personalen 
i verksamheten

Vi har länge diskuterat detta med olika politiker och 
tjänstemän i kommunen utan resultat. 2010 skrev vi 
till kommunen om önskemål att det inrättas en tjän-
st i kommunen som utvecklare/samordnare av frit-
idsverksamhet för funktionshindrade men ingenting 
har ännu hänt. En av våra äldre politiker uttryckte till 
och med att ”Detta är ingen röststark grupp så det 
kommer man inte att ta hänsyn till”. I stort sett alla 
är dock eniga om att verksamheten är bra och måste 
vara kvar.

Det ointresse vi möts av har gjort att vi nu bestämt 
att vi lokalt kommer att rikta in oss på intressepoli-
tiskt arbete som bland annat innebär att lära våra 
medlemmar att själva föra dialog med politiker och 
tjänstemän. Det kommer förhoppningsvis att skynda 
på ett annat önskemål vi har om att kommunen ska 
börja tillhandahålla kommunal information på lät-
tläst svenska.

I vår omvärldsbevakning har vi märkt att det är 
många lokalföreningar som i olika former driver frit-
idsverksamhet förfunktionshindrade och vi undrar 
varför detta inte är kommunala verksamheter. 
Binder vi ”ris åt egen rygg”? Hur mycket intressep-
olitiskt arbete åsidosätts om lokalföreningen ägnar 
tiden till att driva fritidsverksamhet? 

Med detta vill vi från Järfälla – Upplands-Bro önska 
alla en riktigt skön sommar och förhoppningsvis har 
kommunen påbörjat övertagande av Stället så att 
det kan öppna igen den 6 september. 
 

Runt Länet
Järfälla-Upplans-Bro
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Klippan konferens

Huddinge Klippan hade konferans på Folkets hus i 
Huddinge den 11/4 2015. Vi var 5 st med två han-
dledare och en från Fub Huddinge styrelse.  
Vi började med kaffe o kaka och sen satte vi i gång. 
Vi gick i genom våra Klippan-dagar nu till våren  och 
hösten. Sen blev det lunch med musik. 
Huddinge Jazz musiker skulle spela senare men 
repetera under våran lunch.
Efter lunchen gick vi igenom handledarnas roll.

Vi kommer att finnas med på Huddinge-dagen i 
sjödalsparken den 30 maj mellan 09:30-16:00.  
Kom gärna förbi!
 
Folkparksfesten i Stortorpsparken 
Går av stapeln i år den 14 Juni. Där Björn och Linda 
spelar upp till dans. 

Vi kommer också att ha en teater uppvisning av 
teater gruppen från ABF Hörtupptakten på Sundby 
Gård går av stapeln den 22 Augusti,
separat inbjudan kommer.

Dans i ABF-huset i Huddinge.
11 september, 9 oktober klockan 18.30-21.30
Entré: 100 kr för medlemmar, övriga 120 kr,  
Ledsagare gratis.

Runt Länet
Huddinge

Björn och Linda spelar upp till dans i 
Stortorpsparken

Det blir teater på höstupptakten

Huddinge-Klippans styrelse
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Hej alla medlemmar!

I april var vi som vanligt inbjudna till Missionshuset 
i Gräddö,  Åke och Lena spelade och sjöng vårvisor 
och andra sånger för oss. Vi fick sjunga med också, 
det var mycket trevligt. Vi var ca 50 personer där . 
Tack så hjärligt för fin musik, sång, fika med tårta 
och lotteri med fina vinster.

Färsna gård
Pingstafton, lördagen 23 maj mellan  
klockan 12 – 15 är alla medlemmar  
VÄLKOMNA att fira FUB Norrtälje som fyller 50 år 
2015.

Vi är på Färsna gård i Norrtälje, det blir 5-kamp, 
frågesport, traktoråkning samt korvgrillning.
Gratis korv om du visar ditt medlemskort, annars 
kostar den 10 kronor.

Anmälan till Britt-Inger, tel 070 – 35 66 44 8
Detta i samarbete med Vuxenskolan Norrtälje och 
Veterantraktorklubben Norrtelje

Furuvik
Bussresa till Furuvik onsdag 
1 juli.
Anmälan och information till 
Marie Fridström tel  
070 – 86 76 307 eller
Mail: marie@fridstrombuss.se , senast 23 juni.

Bad i Hallstavik

Det är osäkert hur det blir med Bad i Hallstavik  
till hösten.
Antalet som badar har minskat.

Badet har funnits med sen 1970-talet i vår regi.
Hör av dig till Britt-Inger, tel 070 – 35 66 44 8 om 
hur du tycker det ska fortsätta.

Ha en GLAD SOMMAR från Styrelsen FUB Norrtälje

Runt Länet
Norrtälje
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Sigtuna
Runt Länet

FUB Sigtuna kan efter årsmöte i februari välkom-
na två nya styrelsemedlemmar välkomna i i vår 
styrelse. Det är Pernilla Sved och Jimmy Harander.

Vi ser fram emot nya utmaningar tillsammans med 
våra nya styrelsemedlemmar.

Disco på Arlanda gymnasium 

Sista discot innan sommaren är den 31 maj. Det 
startar igen den 30 augusti. D
 
Tid: 13:00-15:00 

Adress: Vikingavägen 2, Märsta.
 
Entré: 70 kronor för medlemmar, 30 kronor för 
ledsagare, ej medlemmar 100 kronor.  

Dans på arena satelliten
Datum för danser:
12 september, 10 oktober, 14 november och  
12 december.  

Plats:  Busstorget, Sollentuna station. 
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor.  

Musikcafé på Eldkvarn 
Vårt populära Musikcafé är tillbaka till hösten. 

Sollentuna-Väsby

Entré: 75:–
För ledsagare 25:– 
(fika & bulle ingår)

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

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!

Lördag 1 september 2012
Klockan 18.30–21.30

Dans till 

DizCoverDans till 

DizCover

Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.



Runt Länet

Träffpunkten 
Träffpunkten är en mötesplats för vuxna med  
funktionsnedsättning. 
Träffpunkten erbjuder en trygg social samvaro och 
fritidsaktiviteter för dig som har en funktionsned-
sättning och är 21 år eller äldre. Träffpunkten håller 
öppet varje måndag, klockan 18.00-21.00 med 
undantag för helger och röda dagar. Det finns möj-
lighet att handla fika i lokalen.

Detta händer på Träffpunkten 2015:

1 juni: Karaoke med Majja.

8 juni: Grillkväll - ta med eget kött eller korv eller 
annat som du vill grilla. Vi bjuder på pastasallad. 
Musikcafé med trubadur Kalle.

15 juni: Sommaravslutning med sommartårta och 
dans. Kostnad 10 kr för tårta, saft och kaffe.

Nästa termin kör vi igång den 17 augusti. 

Plats: Linbastuvägen 1, 187 65 Täby (Fritidsgården 
Oasens lokal) Öppet måndagar 18.00-21.00

Dans på Trombon  
Campusgatan 26 
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis.

Disco på Allaktivitetshuset 
Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan. 
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis. 
Datum för danser och discon finns på  tidningens 
baksida.  

Dans i Hågelbyparken
Den 7 och den 21 augusti är det dans i  
Hågelbyparken. 
Entré: 100 kronor, ledsagare gratis. 
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Södra-Roslagen Södertälje

Botkyrka-Salem

Grillkväll på Träffpunkten den 15 juni

Häggarn spelade på Hågelby 
förra året också. 



FUB-kryssning med Cinderella den 14-15 juni

Varmt välkommen på en sommarkryssning tillsam-
mans med FUB Stockholm! 

Kryssningen sker mellan söndag 14 juni och måndag 
15 juni och alla medlemmar i FUB är välkomna. 

Tid och plats: Vi åker med Viking Cinderella som 
avgår från Stadsgården, nära Slussen, klockan 17.30 
söndag 14 juni. Vi är tillbaka i Stockholm måndag 
15 juni klockan 15.00.
 
Kostnad: Kostnad per person är från 390 kr för bo-
ende i 4-bädds B-hytt och uppåt beroende på vilken 
hytt man väljer och hur många man bor per hytt. I 
priset ingår förutom plats i hytt även middagsbuffé 
(kl 17.30) och frukost samt ett program i konferens-
avdelningen på måndagen. Medföljande personal, 
ledsagare och familjemedlemmar betalar samma 
pris som FUB-medlem.

Bokning: Bokning görs till Viking Line på tel: 08-452 
40 20 (vardagar kl 9-17) alternativt mail:  
team8@vikingline.com Uppge kod ”FUB Stock-
holm” vid bokningen. Viking Line behöver namn, 
adress och telefon till den som står på bokningen 
samt namn och personnummer (6 första siffrorna) 
på alla som reser och delar hytt. Minst en person 
per bokning ska vara medlem i FUB. 
Senaste anmälningsdatum är 5 juni. 

Från den 1 juni skickar vi ut mer information om 
kryssningen till alla som anmält sig så uppge också 
gärna en mailadress vid bokningen. 

Vi har totalt 200 platser och det är först till kvarn 
som gäller! 

Mer information om kryssningen fås av Eva Söder-
bärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström:  
08-600 16 74.  

Önska din favoritlåt på Radio Viking

Du vet väl att Fredrik Rispe i Stockholms-Klippan 
sänder programmet ”Söndagskväll” varje söndag 
16.30-17.30 på Radio Viking, 101,6? Nu kan du även 
önska låtar direkt genom att maila till  
fredrik@radioviking.se, till och med mitt under 
programmet!

Fritidsaktiviteter

Missa inte vårens sista FUB-disco 29 maj och som-
maravslutningen på FUB-dansen den 12 juni!

Runt Länet
Stockholm
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Runt Länet
Stockholm
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Höstens hela dansprogram på Fryshuset hittar du 
på www.fubstockholm.se 
På hemsidan finns även aktuella startdatum för 
hösten i våra respektive fritidsaktiviteter.

Utegympa med Friskis & Svettis i sommar
Det är nu klart att det kom-
mer att bli utegympa under 
juni-augusti med Friskis & 
Svettis för personer med 
intellektuell funktions- 

nedsättning. Det är ledarna i Enkelgympan som 
kommer att leda passen. Enkeljympa bygger på 
enkla rörelser och mycket glädje och alla kan vara 
med! Datum och platser hittar du under ”Aktuellt” 
på www.fubstockholm.se

Spring LidingöRuset för FUB i september 

Riksförbundet FUB och FUB Stockholm är från  
och med i år samarbetspartner till LidingöRuset.  
LidingöRuset är ett lopp för personer med  

intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar och 
går av stapeln fredag 25 september. Alla medlem-
mar som anmäler sig till loppet och uppger  
kampanjkoden ”FUB” får en överraskning i vårt 
FUB-tält på plats. Anmälan kostar 100 kr/person 
innan 10 juni. Läs mer om loppet och om hur du 
anmäler dig på Lidingöloppets hemsida.

Livet går som en dans!
En av våra trognaste besökare på FUB-dansen på 
Fryshuset, Sune Arkebrink, fyllde 90 år i februari. 

Detta uppmärksam-
mades i samband med 
FUB-dansen den 20 
februari då vi sjöng och 
hurrade för Sune och 
bjöd på entrén.

Helgläger för barnfamiljer på Tollare folkhögskola                                                       
Under helgen 2-4 oktober 
anordnar FUB Stockholm ett 
helgläger för barnfamiljer med 
barn i skolåldern, ca 6-12 år. 
Temat är kommunikation och 
lustfyllt lärande via t ex appar 
och surfplatta. Lägret hålls på 

natursköna Tollare folkhögskola i Nacka. För  
program, priser och anmälan gå in på  
www.fubstockholm.se



18

Runt Länet

Ledsagare till barn med funktionsnedsättning åker 
kostnadsfritt i SL-trafiken 
SL har nyligen infört att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning har rätt att fritt medta led-
sagare i SL-trafiken. Detta är infört i taxebestäm-
melserna på sidan 13. Ledsagaren ska ha med sig 
ett intyg om att personen har rätt till ledsagning. 
Detta intyg utfärdas av kommunens LSS-handläg-
gare eller av utföraren av ledsagningen. 

”Med alla sinnen” – medlemsdag på Skansen  
onsdag 26 augusti”
Se annonsen i denna tidning.

Frukostseminarier om arbetsmarknaden
Med start 18 september arrangeras under hösten 3 fru-
kostseminarier om arbetsmarknaden på biograf Victoria 
på Södermalm. Olika aktörer som arbetsförmedlingen, 
Misa och Mosaikteatern kommer att medverka. Semi-
narierna är gratis och frukost ingår! Arrangemanget är 
ett samarbete mellan FUB Stockholm, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Svenska Downföreningen. Mer info om 
seminarierna finns att läsa på vår hemsida senast i slutet 
av augusti.

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

Stockholm

+

+

Ett regnigt skansen förra året - vi hoppas på bättre 
väder den 26 augusti i år!



19

BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Mai Eriksson, 
Telefon: 070-530 68 86,  
e-post: mai.eriksson@iogt.se 
  
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén 
Telefon: 070-329 56 57,  
e-post: thorvaldsdotter@hotmail.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,  
Telefon: 08-58 35 00 06, 
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

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

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson, 
Telefon: 08-715 79 89, 
e-post: lillemor.json@telia.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
Postansvarig: Margareta Magnusson 
Telefon: 08-754 28 16
e-post: margareta-magnusson@tele2.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: Gunnar Råhlander, 
Telefon: 08-756 22 19, 
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

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 Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@hotmail.com

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
08-754 28 16
margareta-magnusson@tele2.se

Bo Nilsson  
Lidingö
070-473 57 61
bo.nilsson@comhem.se

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

ERSÄTTARE: 
Lennart Bäck,  
Järfälla-Upplands-Bro
070-98 478 56 
lennart_beck@hotmail.com

Christina Corbell
Södertälje
076-337 30 11 
familjen.corbell@gmail.com

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Järfälla-Upplands-Bro
lennart_beck@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Jens Persson,
Huddinge

Lena Virgin
Södra Roslagen

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Elham Aghababa 
Södra Roslagen

Krister Ekberg 
Stockholm
 
Yngve Nilsson, 
Sollentuna-Väsby

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet  2015
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Juni  Orkester  Plats   Arrangör
12  Scotts   Fryshuset  Stockholm

Augusti  Orkester  Plats   Arrangör
  7  Häggarna  Hågelbyparken  Botkyrka-Salem
21  Häggarna  Hågelbyparken  Botkyrka-Salem
28  Titanix   Fryshuset  Stockholm
30  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

September  Orkester  Plats   Arrangör
 4  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
11  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge
11  Effekt   Fryshuset  Stockholm
11  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
12  Ej klart   Arena Satelliten  Sollentuna kommun
18  Disco   Fryshuset  Stockholm
18  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Barbados  Fryshuset  Stockholm

Oktober  Orkester  Plats   Arrangör
  2  Rytterströms  Trombon  Södertälje-Nykvarn
  9  Ej klart   ABF-huset  Huddinge
  9  Arvingarna  Fryshuset  Stockholm
  9  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
10  Ej klart   Arena Satelliten  Sollentuna kommun
16  Disco   Fryshuset  Stockholm
16  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
23  Holens   Fryshuset  Stockholm


