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Ordförande har ordet!

Goda exempel är bra!
Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand

När Föräldrakraft/Heja Olika för drygt ett år sedan 
presenterade idén om ”Bästa LSS-kommun” för mig 
för att få en spontan åsikt, var min första reaktion 
”Det finns ingen kommun som är värd det priset”. Då 
bar jag definitivt den negativa svarta hatten på mig 
och då var svaret naturligt. Naturligt för mig som i 
35 år fått kämpa för min sons rättigheter. De senaste 
knappt 10 åren har jag kämpat med andra anhöriga 
i FUB och Autism & Asperger föreningen för att LSS 
skall fungera som det var tänkt.

Mitt fokus har då blivit att reagera på alla de prob-
lem som finns i kommunernas verkställighet av LSS 
och de brister som finns i rättstillämpningen både i 
kommunerna och i förvaltningsrätterna. Mycket av 
detta har jag gjort för att jag vet hur bra lagen rätt 
tolkad är.

Den 18 augusti var det stor prisutdelning för ”Bäs-
ta LSS-kommun” på Scandic Grand Central Hotell 
i Stockholms city. Tre kommuner hade strax före 
sommaren valts ut som finalister och fick nu sina 
välförtjänade pris av Bengt Westerberg, som öpp-
nade med att säga ” Alla är segrare när man kommit 
så långt som till final”.

Till min personliga glädje vann min kommun, Botkyr-
ka, första pris och blev ”Bästa LSS-kommun 2016”. 
Det är en återbetalning av allt jobb vi lagt ner i vår 
lokala FUB-förening. Det visar att det lönar sig att 
kämpa tillsammans!

En reflektion kring just de goda exempel som pre-
senterades var ”Tänk om en kommun gjort allt av 
det de tre nu fick pris för?” Vilken vinnare de och 
deras LSS-personer skulle vara.

• 1:an Botkyrka för sitt engagerade kommunal-
råd och sina förvaltningschefer som har ”Brukarens 

fokus” i sin verksamhetsutövning, att man ser indi-
viderna

• 2:an Örgryte-Härlanda för sitt rättssäkra ar-
bete i sin myndighetsutövning och för sina regel-
bundna brukarrevisioner

• 3:an Enköpings omfattande utbild-
ningssatsning och dess engagerade LSS-chefer

Alla tre kommunerna har det gemensamt att de 
har ett gott samarbete med FUBs respektive lo-
kalförening och det var också dessa som nominerat 
respektive kommun!

Mitt kommunalråd Tuva Lund vet att vi nu i lo-
kalföreningen inte nöjer oss, utan säger att segern 
förpliktigar. Men vi vet också att vinsten ger extra 
kraft både för oss i vårt ideella arbete men också för 
den personal som arbetar ute i LSS-verksamheterna. 
Det bör ge en ännu bättre LSS-kommun under de 
närmast kommande åren.

Så budskapet från mig blir att sprida de goda exem-
plen i era kommuner samt att ta på den positiva gula 
hatten och hitta anledning till att nominera er kom-
mun till 2017 års pris!
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Astrakans verkstadsklubb ordnade ett möte för 
16 verkstadsklubbar i Stockholm hos FUB på Sankt 
Göransgatan.

Det finns verkstadsklubbar på nästan alla dagliga 
verksamheter i Stockholm, men många tycker att 
det vore bättre att kalla verkstadsklubbarna för ar-
betsklubbar istället. De ordnar stormöten och ar-
betar med att göra arbetsplatsen bra och med att 
lösa problem som kan finnas på arbetsplatsen.

På mötet pratade deltagarna om vad som är bra med 
verkstadsklubbar, om kärlek på jobbet
och om hur en bra arbetsledare ska vara.

Verkstadsklubbar kan påverka
∙ Det kan vara lättare att ta upp problem med verk-
stadsklubben än med personalen. Politiker lyssnar 
mer på arbetstagarna själva än på personalen. 
∙ Verkstadsklubbarna har funnits länge 
och skulle kunna visa upp sig lite mer i Sverige
så andra också kan bilda verkstadsklubbar.
∙Verkstadsklubbarna skriver protokoll
som alla på den dagliga verksamheten får
och som man också kan ta med sig hem.
Verkstadsklubbarna kan få saker ändrade.

∙En klubb åkte tvärbanan från Skarpnäck till Alvikoch 
filmade hela resan. De upptäckte bara ett problem. 
Man skulle trycka på en röd knapp för att öppna dör-
ren men en från klubben vågade inte göra det för 
rött betyder ju stopp.
Klubben pratade med SL som ändrade till en grön 
knapp.

∙En gatuskylt var fel så färdtjänsten lämnade av folk 
på fel adress. Klubben skrev till Gatukontoret som 
tog bort skylten.

Kärlek på jobbet
∙ Det behövs regler om pussar, kramar och hångel. En 
puss om dagen, annars kan det störa arbetet.
∙Det kan vara svårt att prata med någon för man 
måste jobba hela tiden.
∙ Det kan bli problem när kärlekspar bråkar och är 
ledsna. 

Hur ska en bra arbetsledare vara?
En bra arbetsledare ska vara snäll och skojig
och kunna teckenspråk.
Arbetsledaren ska förstå vad man säger
och hjälpa till med praktikplats.
Arbetsledaren ska prata med mig, inte runt mig
och vi ska bestämma tillsammans.

Möte med verkstadsklubbar i Stockholm

Bosse och Lamis pratade om kärlek på jobbet

Av Kitte Arvidsson



    5

Påverkansarbete och samverkan i Värmdö

Runt årsskiftet i fjol började nya riktlinjer för LSS 
gälla i Värmdö kommun. Enligt statistik som FUB 
Nacka-Värmdö tagit del av så har antalet avslag i 
kommunen ökat oerhört kraftigt de senaste åren: 
2014 var det 12 avslag och 2015 86 avslag. Första 
halvåret 2016 var det 102 avslag. På två år har avs-
lagen alltså ökat med flera hundra procent. 

- Speciellt hårt drabbade är alla personer som bor 
i gruppbostäder som inte får några individuella in-
satser som t ex kontaktperson utan de är helt i hän-
derna på personalen på gruppbostäderna och deras 
goda vilja och möjlighet att göra egna aktiviteter, 
säger Katarina Berggren, ordförande i FUB Nacka- 
Värmdö.

Katarina berättar vidare om att problemet är att 
både kommunen och förvaltningsrätten anser att 
det räcker med anhöriga. Då är man inte socialt iso-
lerad enligt deras mening. De anser även att indivi-
duella aktiviteter ska tillgodoses av gruppbostaden 
och bryr sig inte om att kontrollera om det görs i 
verkligheten eller inte.

- Även yngre personer som fortfarande bor hemma 
är hårt drabbade då familjer inte får avlösare, kon-
taktpersoner, kollovistelse, korttidsvistelse eller an-
dra insatser i den utsträckning de borde ha rätt till. 
Många har fått avslag eller minskade resurser berät-
tar Katarina Berggren. 

Tack vare att det redan fanns ett gott samarbete 
mellan FUB Nacka-Värmdö, Autism- och Asperger-
föreningen och Kullsvedsskolans föräldraförening 
(som representerar alla föräldrar i särskolan) kunde 
de dra igång med ett intensivt intressepolitiskt 
påverkansarbete när effekterna av riktlinjerna bör-
jade märkas. Man har arbetat på flera fronter sam-
tidigt; att intensivt uppvakta politiker, att skriva in-
lägg i lokaltidningar, att vara aktiva inom rådet för 
funktionshinderfrågor, att skriva på Facebook etc. 

I april hjälptes föreningarna åt att anordna en LSS-
skola dels för politikerna i kommunen, dels för föräl-
drar till barn i särskolan. 

Till ett kommunfullmäktige möte lyckades de samla 
ihop ett 50-tal personer. I slutet av augusti var det 
dags igen och då uppmanades alla medlemmar t.ex. 
via Facebook att i förväg skicka in frågor till politik-
ern och komma på mötet eftersom det är viktigt att 
politikerna förstår att det är många som är i behov 
av LSS-insatser men även att det är viktigt att en-
gagera sig som medborgare. 

Katarina Berggren ser ännu ingen ljusning i kom-
munens inställning till LSS-frågor, men efter mycket 
kamp har man nu till slut fått till stånd en samver-
kan med kommunen enligt 15 § 7 LSS med ansvari-
ga tjänstemän.  

- Vi vill gärna bredda samarbete över gränserna yt-
terligare och få med ytterligare föreningar i det vik-
tiga påverkansarbetet. 

Om man vill komma i kontakt med Katarina Berg-
gren och FUB Nacka-Värmdö kan man gå in på deras 
facebooksida som heter FUB Nacka Värmdö.

Av Elisabeth Langran

Skärmdump från  evenemangets facebooksida 



Med alla sinnen!
Skansendagen 2016

Anna Fransson, Ayla och Ann Göransson

Ayla Kabaci och Husband

Samling vid grillplatsen

Jessica, Katarina, Ann och Krister
håller ställningarna 

Mycket folk på dansbanan

Dansbanan på Bollnästorget



Med alla sinnen!
Skansendagen 2016

Mona  var på plats

Gympa i solen med Friskis & Svettis

Dansbanan på Bollnästorget

När är maten klar?

En ekorre
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Botkyrka vann 1:a pris

Harald Strand, 
Mai Eriksson, Mia 
Wennermark, Åse 
Johansson-Kris-
tiansen och Tuva 
Lund (kommunal-
råd i Botkyrka)

För första gången någonsin har ett pris för bästa LSS-kommun delats ut. Det 
är tidningen Föräldrakraft och företaget  ABH-utbildning  som har instiftat 
detta pris för att uppmärksamma goda exempel, som sedan kan ge sprid-
ning ute i landet.  Botkyrkla kommun var en av tre kommuner som hade gått 
vidare till finalen, som gick av stapeln på  Grand Central Scandic Hotel den 18 
augusti inför en spänd och förväntansfull 
publik.

För att hålla publiken på halster väntade 
Bengt Westerberg, som var modera-
tor och prisutdelare, till slutet med att 
tillkännage vem av de tre finalisterna 
som hade vunnit. Till FUB Botkyrkas 
stora glädje gick priset till Botkyrka kom-
mun. Juryns motivering löd:

“Botkyrka har höga ambitioner om att 
följa LSS intentioner för att skapa indi-
viduella lösningar. Som exempel på hur 
kommunen tar nya, kloka initiativ vill 
juryn särskilt nämna möjligheten för de 
boende på en ny gruppbostad att själva vara med om att utse personal till 
boendet.

För att skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin vardag har 
kommunen även en särskild brukarombudsman med uppgift att stå på den 
enskildes sida.

Vi söker snarast en Stödperson till Kamratföreningen
Kamratföreningen är en sektion till FUB i Södra Roslagen, där våra vuxna medlemmar med 
utvecklingsstörning själva styr vad de vill prata om och vilka aktiviteter de vill ordna. Genom 
kamratföreningen kan man också framföra åsikter och krav i olika frågor. På riksplanet inom 
FUB heter dessa sektioner Klippan eller Inre ringen.

Styrelsen för Kamratföreningen (8-10 personer), behöver en handledare som stöd för att 
arbetet ska fungera bra under möten och vid planering av aktiviteter.

Omfattningen är för möten ca 2-3 timmar varannan vecka under terminerna samt tid för 
planering och deltagande i genomförande av Kamratföreningens aktivteter.

För mer information – kontakta Sören Wiklund på 070-876 86 00 eller 
wiklund.soren@gmail.com
Lön enligt överenskommelse

B
R
Å
T
T
O
M
!

ANNONS
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Inlägg från reclaimLSS.org 

Har ansvarig myndigheter redan glömt 
varför LSS finns?

är jag läser vår ministers direktiv för nya LSS-
utredningen och lyssnar på henne i debatter,  
samt läser hennes debattartiklar i media – så 

kan jag inte annat, som förälder och företrädare för 
person/er som på grund av sina omfattande funk-
tionsnedsättningar omfattas av LSS, än bli allvarligt 
oroad!

Har hon och hennes stab redan glömt varför lagen 
tillkom? Det är visserligen nu drygt 20 år sedan, men 
det måste ändå vara departementets ansvar att kän-
na till detta?

Som en liten påminnelse kommer här valda stycken 
ur LSS-propositionen 1992/93-159 från dåvarande 
ministern:

Människor med handikapp har i alltför liten grad fått 
del i Sveriges välståndsutveckling. Många med funk-
tionshinder saknar tillträde till arbetsmarknaden. 
Levnadsvillkoren för familjer med barn med handi-
kapp är ofta svåra. Handikapputredningen har också 
dokumenterat bristfälliga förhållanden när det gäller 
svårt funktionshindrades möjligheter att bestämma 
över sin egen situation och påverka utformningen av 
service och stödinsatser. Speciellt svåra förhållanden 
gäller för människor med allvarliga funktionsstörn-
ingar. Familjernas situation är ofta hårt ansträngd. 
Varannan familj med ett gravt funktionshindrat barn 
får t.ex. nästan aldrig sova genom en hel natt.

Den svenska ekonomin går för närvarande igenom 
en av sina svåraste perioder. Då sätts vår förmåga till 
solidaritet och inlevelse på speciellt hårda prov. 
Ibland förs den fördelningspolitiska debatten som 
om de flesta svenskar skulle vara ”svaga”. Det risk-
erar dränka kraven på angelägna förbättringar för 
dem som har det allra svårast. Det är sällan som de 
starkaste organisationerna företräder de mest utsat-
ta människorna. Enligt min mening är det angeläget 
att vi även i svåra tider kan finna utrymme för för-
bättringar för de mest utsatta till vilka människor 
med grava funktionshinder hör.

Som jag nyss påpekade har människor med allvarliga 
funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. 
Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren 
för dem som inte är handikappade. Det är också 
motivet för att nu genomföra en lag om individinrik-
tade rättigheter. Familjerna skall inte behöva kämpa 
för det som borde vara en självklarhet. De skall inte 
vara prisgivna åt vad de uppfattar som myndighet-
ers godtycke.

Familjer och människor med funktionshinder skall 
inte behöva känna sig utlämnade åt beslut från myn-
digheter och handläggare.

De offentliga åtgärderna måste vara inriktade på att 
människor med funktionshinder eller familjer med 
ett funktionshindrat barn skall kunna leva ett så nor-
malt liv som möjligt. Båda föräldrarna skall, om de 
vill, kunna ha kvar sitt förvärvsarbete, skall ha sam-
ma möjligheter som andra familjer att ha kvar sina 
vänner och odla sina intressen utanför hemmet. Strä-
van skall vara att människor med funktionshinder – 
precis som andra medborgare – skall ges möjligheter 
att få en god utbildning, ha ett förvärvsarbete, ha en 
trygg och värdig bostad, delta i olika kultur och 

Reclaim LSS

Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Oms-
org har slagit ihop sina webbplatser. De har 
nyheter om ett samhälle för alla.  På web-
platsen finns det många intressanta artiklar.  

Harald Strand som är ordförande i Länsförbun-
det har också en blogg som han skriver på där. 

Ni hittar den på www.hejaolika.se

Av Harald Strand

N
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Reclaim LSS
fritidsaktiviteter. Målet för handikappolitiken är att
uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Jag delar handikapprörelsens uppfattning att funk-
tionsnedsättningar skall betraktas som en av flera 
naturliga och oundvikliga variationer hos en be-
folkning. Mångfalden och människors funktionsned-
sättningar finns alltid att räkna med. Denna vetskap 
skall vara en utgångspunkt för välfärdspolitiken. Alla 
människor måste få chans att leva ett gott liv. Handi-
kappolitiken måste präglas av flexibilitet och inriktas 
på att skapa möjligheter.

Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör 
vara att människor med omfattande funktionshin-
der skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt an-
dra människors som möjligt och i gemenskap med 
andra människor. Insatserna skall vara så utformade 
att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt och oberoende liv och att delta aktivt 
i samhällslivet.

Det övergripande syftet med de särskilda insatserna 
enligt den nya lagen bör vara att åstadkomma så 
jämlika villkor som möjligt mellan människor med 
omfattande funktionshinder och andra människor.

I själva lagen uttrycks det i 5, 6 och 7 §§  :

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 
de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berör-
da samhällsorgan och myndigheter. Verksamhet-
en skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde 
skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten 
i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga 
och samordnade. De skall anpassas till mottagarens 
individuella behov samt utformas så att de är lätt 
tillgängliga för de personer som behöver dem och 
stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.

Jag har vid ett flertal tillfällen hävdat att vi har en 
bra lag, LSS, numera kompletterad med ”FN Kon-
ventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning”. Felet ligger hos de som numera 
uttyder och (miss-)tolkar den utan att ha just denna 
bakgrundskunskap från propositionen och 1989 års 
Handikapputredning. Om man inte bryr sig om dessa 
styrdokument så blir ju tolkningen subjektiv, hur just 
jag tolkar en text! Jämför gärna med hur olika per-
soner tolkar samma skönlitterära text.

När jag nu läser i direktiven ”Syftet med uppdraget 
är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk ut-
veckling av insatsen personlig assistans och att få till 
stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS” så förstår 
jag inte?

Målet med översynen av hur LSS fungerar kan inte 
vara att spara pengar? Målet med översynen måste 
väl vara att se till att lagen fungerar, på det sätt som 
uttrycks väldigt tydligt och bra i propositionen, för 
de personer som den är tänkt att ge ett liv som alla 
andra trots omfattande funktionshinder!

Mitt hopp står till dig Désirée Pethrus!

Dèsirée Pethrus

Regeringens LSS-utredare

Foto: riksdagen.se
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Av Elisabeth Langran

slutet av maj offentliggjorde regeringen de 
direktiv som utredaren Dèsirée Pethrus ska 
utgå ifrån när hon ska utreda LSS. För er som 

har följt Reclaim LSS och debatten i media så finns 
det en stor och välgrundad oro för vilka förslag som 
utredningen kommer att mynna ut i. I oktober 2018 
ska utredningen vara klar. 

Direktiven går att läsa och ladda ned på regeringens 
hemsida. Direktiven heter ”Översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersättningen”, diarienummer 
2016:40. 

Spara pengar
Det positiva med LSS-direktiven är att man 
uppmärksammat att tillämpningen inte ser likadan 
ut i landet. Men fokus för utredaren ska vara att 
göra besparingar; både inom assistansersättningen 
men även ytterligare besparingar ska göras. Det är 
oroande.

Hur ska behoven tillgodoses?
Om man ska spara in på assistansersättningen 
så måste många av dem som nu har assistans-
ersättning få stöd och hjälp på något annat sätt. I 
praktiken kan det här innebära att behoven måste 
tillgodoses av anhöriga, genom andra/nya LSS-insat-
ser eller genom hemtjänst. 

Grupp mot grupp?
Eftersom det övergripande syftet med utrednin-
gen är att spara, så är ett säkert; eventuella förslag 
på nya LSS-insatser kommer att vara billigare att 
utföra än personlig assistans. Hemtjänst och grupp-
bostäder är billigare än assistansersättning för 
vuxna personer som idag har assistansersättning. 
Vad gäller barn så är det inte nödvändigtvis billigare 
med andra insatser eftersom de är i skola och fritids 
under dagarna. Dessutom kan säkert en del tid räk-
nas in i föräldraansvaret under kvällar och helger. I 
direktiven framgår det att man vill värna barn och 
unga.  Det ligger därför nära till hands att tänka 

sig att hemtjänst eller gruppbostad eller någon ny 
liknande insats blir de alternativ som kommer att 
erbjudas vuxna inom LSS och att barn fortsättnings-
vis kommer att kunna åtnjuta personlig assistans. 
Detta är förstås bara spekulationer, men om stora 
besparingskrav ska göras är det nåt i den här stilen 
som måste till.

Alla LSS-insatser kan komma att drabbas
Det skrivs förvånande lite om övriga LSS-insatser 
i direktiven. Även om det sägs att besparingarna 
inom assistansersättingen ska förstärka “kvalitet, 
träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödin-
satser som LSS omfattar” så ges mycket lite konkret 
information om hur det ska bli bättre och vad som 
ska bli bättre. I praktiken är det så att fler ska dela 
på mindre pengar. De kraftiga besparingar som 
kommer att göras kommer  därför även att drabba 
övriga LSS-insatser. Individer med omfattande be-
hov av stöd och service som haft assistansersättning 
och alla som redan har övriga LSS-insatser ska sam-
sas om mindre pengar. 

Det går att påverka
Jag pratade med en FUB-medlem nyligen, som 
berättade hur hon genom att bearbeta en minister 
i en specifik fråga, genom att regelbundet skicka 
vykort och berätta om hur verkligheten faktiskt 
såg ut, fick till stånd en stor positiv förändring. Den 
här förändringen har sedan dess kommit många till 
godo. Jag hoppas kunna återkomma och berätta 
mer om detta framöver.

Det är viktigt att ni medlemmar tar er tid att läsa 
igenom direktiven och höjer era röster. Hör av er 
till departementet, utredaren och till era lokal-
politiker. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra 
en nedrustning och tillbakagång till institutioner och 
till den tid då föräldrar var de som ensamma fick 
ta hand om sina barn med behov av extra stöd och 
hjälp. 

Länsförbundet kommer att agera, men hur är i 
skrivande stund ännu inte bestämt.

LSS är hotad - gör din röst hörd!

I
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Nacka-Värmdö
Intressepolitik i Värmdö 
I Värmdö kommun har många av våra med-
lemmar blivit av med eller fått försämrade LSS-
insater. Det har lett till att vi  jobbar väldigt aktivt 
med intressepolitiska arbetet i Värmdö kommun 
angående just LSS-frågor. Vi arbetar på flera olika 
sätt:
• vi deltar på kommunens öppna kommun-

fullmäktigemöten för att hålla oss uppdate-
rade om vad som händer

• vi sitter i samrådsmöten med både tjänstemän 
och politiker

• vi har en aktiv Facebook-sida, som medlem-
mar i andra föreningar gärna kan gå in och 
Gilla och följa.

Läs mer om vårt arbete på sida 5.

Sigtuna
Friluftsdag
Lördagen den 18 juni hade FUB Sigtuna lokal-
förening en friluftsdag för nya och befintliga 
medlemmar. Det var aktiviteter som korvgrillning, 
prova bågskytte, promenad och lite bollspel. Det 
blev en uppskattad dag trots att vädrets makter 
inte gav oss de bästa förutsättningarna just den 
dagen.

Samverkansmöten
Höstens samverkansmöten äger rum den
18 september och den 14 november.

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.

Huddinge
Fest i Stortorpsparken
Den 12 juni hade vi folkparksfest i Stortorps-
parken i Trångsund. Björn och Linda stod för 
musiken och det bjöds på korv och fika.
Man kunde också prova lyckan på tombola och 
chokladhjul. Det blev en riktigt lyckad dag med 
hög trivselfaktor.

Nytt café öppnar!
Gunilla Wester har fått bidrag från Allmänna 
Arvsfonden för att öppna Café i Rådsalen. Cafét 
kommer att vara öppet åtta torsdagar från den 
8 september klockan 
09.00-11.00.

Dans 
Danserna i ABF-huset, se tidnig-
nens baksida.
Entré: 100 kronor för medlem-
mar, övriga 120 kronor, led-
sagare gratis.
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Södra-Roslagen
Träffpunkten i Täby

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

Smedbyvägen 2 (Knopen daglig verksamhet)
Vissa onsdagar klockan 18:30-21:30
12 oktober: Bingo
9 november: Trubadurafton
7 december: Juldisco

Disco på Danderydsgården

Noragårdsvägen 27, Danderyd
DJ spelar dina önskelåtar.
Fritt inträde.
Fika finns till försäljning.
Lördag 22 oktober klockan 18:30-21:30
Lördag 12 november klockan 18:30-21:30

Mer fritidstips på nätet
  
Här kommer några bra 
adresser:
www.fritidsnatet.se
www.fub.se/roslagen

Kamratföreningens styrelse
Kamratföreningen är en sektion till FUB i Södra 
Roslagen, där våra vuxna medlemmar med ut-
vecklingsstörning själva styr vad de vill prata om 
och vilka aktiviteter de vill ordna. Genom kamrat-
föreningen kan man också framföra åsikter och 
krav i olika frågor.

Stödperson till kamratföreningen
Vi söker snarast en stödperson till kamratförenin-
gen. Se separat annons på sida 8.

Vi vill informera 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 adress till 
ann.sjolander@nui.se som är ny administratör i 
Södra Roslagen.

Brist på LSS-bostäder
Även i höst kommer vi att arbeta för 
att rätta till den stora bristen på LSS-
bostäder i såväl Täby, Vallentuna, 
Österåker, Danderyd som Vaxholm. 
Ni som berörs av just denna fråga får gärna ta 
kontakt med våra kontaktpersoner i respektive 
kommun. Se kontaktuppgifter på: 
www.fub.se/roslagen under kommungrupper.
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Södertälje-Nykvarn
Dans på Trombon
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

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

Botkyrka-Salem
Sommarens aktiviteter
En sommarkväll vid Uttransjön och en dans under 
stjärnorna på Hågelby var sommaraktiviteter för 
FUB Botkyrka-Salem.

Under fem onsdagskvällar i sommar har FUB 
Botkyrka-Salem ordnat med en sommarklubb 
för alla de som bor i gruppbostad i Botkyrka och 
Salem. Mats, Marie, Klaus och Roland från Klippan 
har tillsammans med Mai, Sven, Kurt och Reidar 
(gode män och föräldrar) svarat för grilleld, brasa, 
korv, pinnbröd, fiske och paddelturer. 200 besök-
are fick möjlighet att vara ute, träffa kompisar och 
sitta vid en eld och göra det man för tillfället hade 
lust med. Man har kunnat låna material för boule, 
fotboll, fiske mm.  En kväll bakade vi skrabbeluck-
er i en plättlagg. Skrabbelucker är en sorts tjocka 
plättar som doftar vanilj. 
 

Sommarklubben är en fortsättning av vår-, och 
höstklubben. Då träffas man på ABF där Klippan 
med handledare svarar för karaoke, dans, pyssel
och musikkvällar. 

Att dansa under stjärnorna har sin alldeles 
speciella tjusning. Inte minst om dansbandet 
heter Häggarna. Två augustikvällar har vi dansat 
utomhus på den fina folkparken Hågelbys utom-
husdansbana. Vackert väder och en allt mörkare 
augustikväll med ljumma vindar och stjärnljus har 
gjort kvällanra till något alldeles speciellt. Alltfler 
hittar ut till Botkyrka för att dansa. I pausen har 
café Anna Hjerts öppet en parkfilial med kaffe, 
mackor och varm korv. Häggarna spelar rolig 
dansmusik och golvet fylls raskt med rullstolar 
och andra dansande. 
Mai Eriksson, styrelseledamot i FUB Botkyrka-
Salem

Medlemsmötet i maj
Vi hade ett trevligt medlemsmöte lördagen den 
28 maj 2016. Vi träffades på Ängsjö friluftsområde 
i Kalhäll. Här finns stora gräsytor och asfalterade 
gångstigar samt grillplatser. C:a 30 personer kom 
till vår lilla stuga, som vi hade hyrt. Man vet ju ald-
rig hur vädret blir. 

Vi hade tur och solen lyste över oss alla, så vi 
startade dagen vid lunchtid med korvgrillning. Sen 
följde 5-kamp, som planerats av vår Klippansektion. 
Med skratt och glada rop så genomfördes bland an-
nat dragkamp, kast med stövel och trebensstafett. 
Sen följde prisutdelning till alla i form av ”socker-
kick”. Lite FUB-information med broschyrer och 
prat hann vi med i pauser vid den lilla hyr-stugan.
Det blev riktigt lyckat i en perfekt omgivning tyck-
te vi som var med. Så detta kan vara värt en upp-
repning! 

Sollentuna Väsby
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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.

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

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

Öppet hus
Den 17 november mellan 17.30 - 20.00 har vi Öp-
pet hus i lokalen på våning 4, Hamnvägen 12 i 
Norrtälje. Alla hälsas VÄLKOMNA att träffa 
styrelsen då. Om du vill fråga eller prata med 
någon i FUB Norrtälje så ring: 070-3566448.

Gratis studiecirklar
Studieförbundet Vuxenskolan anordnar gratis 
studiecirklar för personer med en funktionsned-
sättning. För mer information kontakta Inga-Lill 
Nilsson på SV i Norrtälje, 020-0202120. Det räcker 
med tre deltagare för att de ska kunna bli en kurs!

Norrtälje

Stället drivs av kommunen
Stället som nu drivs av Järfälla kommun är fortsatt 
mycket välbesökt. Den 4 september öpnnade Stäl-
let och även Bokcirkeln. Samtidigt var det gårdsråd 
och Jenny Rosendahl från kommunen var där och 
hon fick flera bra förslag på aktiviteter. Om du vill 
veta mer kan du höra av dig till henne på: jenny.
rosendahl@jarfalla.se. Planerade aktiviteter pub-
liceras löpande på Facebook. Gå med i Facebook-
gruppen Stället i Jakobsberg så kan du se vad som 
händer på Stället. 

Järfälla-Upplands-Bro

SommarStället
I juni öppnade kommunen SommarStället. Under 
tre söndagar erbjöds prova-på-aktiviteter på Äng-
sjö friluftsområde.

UngdomsStället
Under augusti månad anordnade kommunen 
UngdomsStället för ungdomar under 18 år, som 
i liten grupp fick prova på att fiska, paddla kanot 

Årliga raggarrundan
FUB Järfälla – Upplands-Bro och Jakobsbergs bil-
sportförening avslutade maj månad med vår årliga 
raggarrunda.

Mia, Niklas, Jenny, Pia och Ante på SommarStället.
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FUB Stockholm i Almedalen
FUB Stockholm deltog på ett seminarium under 
Almedalsveckan på Gotland i somras. Seminariet 
hette “Så river vi hindren för parboende inom LSS”.  
Det handlade om att man har rätt att få bo med 
vem man vill. 

Krister och Anna Ekberg berättade om att de 
flyttade ihop trots att många i deras omgivning sa 
nej. Chefer och handläggare inom LSS ska inte få 
bestämma hur man vill leva sitt liv!

Anna och Krister Ekberg samt 

Stefan Fagerström på semina-

rium i Almedalen om rätten att få 

bo med vem man vill. 

FUB Stockholm tågade i Stockholm 
Pride
FUB Stockholm gick för första gången med i den 
jättelika Prideparaden som ringlade sig fram längs 
Stockholms gator 30 juli. 

Vid starten var vi knappt 20 personer som var 
utrustade med flaggor, tröjor och tatueringar. Un-
der paradens gång slöt flera personer upp längs 
paradsträckan som ville vara med i tåget. Samman-
lagt var vi nog ca 30 personer. Alla våra medhavda 
vattenflaskor, flaggor och tatueringar som vi delade 
ut tog slut på nolltid. Sammantaget var det en fan-
tastisk upplevelse att få ta del av all den kärlek som 
omsluter detta arrangemang. Överallt glada och 
positiva människor som alla förenades trots sina 
olikheter. Så vårt budskap “Vi gillar olika!” kändes 
väldigt rätt i detta sammanhang!

Nästa år hoppas vi kunna bli många fler och kanske 
kommer vi att ha ett ekipage, t.ex. en lastbil där alla 
FUB:are kan samlas.

Stockholm

Måndagsklubben i Viksjö
Måndagsklubben träffas på Viksjö fritidsgård och 
riktar sig till ungdomar mellan 13-18 år som vill pro-
va på fritidsgårdsverksamhet i en liten grupp. Fri-
tidsgården är enbart öppen för måndagsklubbens 
deltagare. Under hösten träffas man 10 gånger 
med start 19 september, kl.  kl. 16.30-20.00.

Öppen sporthall
På onsdagar mellan kl. 18.30 - 20.30 I Engelska 
skolan kommer det att finnas möjlighet att testa 
olika racketsporter för ungdomar under 18 år. 
Start 28 september. 
På lördagar mellan kl. 13.30 – 15.30 i Herresta-
skolan kan ungdomar över 16 år testa olika 
aktiviteter. Start 1 oktober. Kostnadsfritt erbjuds 
unga personer, som är I behov av extra stöd, en 
fysisk aktivitet utifrån sina egna förutsättningar. 

Demokrativeckan och föreningsmöte
Demokrativeckan pågår 3-9 oktober och ett tema 
är Fritid med Funktionshinder. Där kommer FUB 
att delta. Det finns ett stort engagemang bland 
medlemmarna I boendefrågor och daglig verksam-
het och styrelsen har därför beslutat att fokusera 
på detta under närmaste året. Vi har kallat till 
föreningsmöte med tema Boende och tema Daglig 
verksamhet. Boendemötet var den 1 september 
och det var väldigt få som hörsammat kallelsen. 
Föreningsmöte med tema DV är den 27 oktober.



17

Runt Länet

Varje land har under resorna med sig ett antal per-
soner som själva har en utvecklingsstörning och de 
får själva göra presentationer kring det specifika 
temat. I den svenska delegationen har vi valt att 
spela in korta filmer som sedan alla kan diskutera 
och samtala utifrån. Just filmer fungerar väldigt bra 
när alla deltagare pratar olika språk och filmer kan 
man också se om och om igen om det var något 
man inte förstod. Våra filmer finns på vår hemsida 
under ”AKTIVITETER” och där kan du även läsa mer 
om projektet samt se bilder från våra resor. 

EU vill öka medvetenheten om rättigheter för 

personer med utvecklingsstörning

Krister och Anna berättar i Barcelona om hur 

de bor och visar en film från sin vardag. 

EU-projektet “Lights on Rights”
FUB Stockholm medverkar i ett spännande EU-
projekt om rättigheter för personer med utveck-
lingsstörning, kallat ”Lights on Rights!”. Projektet 
är en del av EU ś utbytesprogram Erasmus + som 
arbetar för att främja samverkan mellan länder i 
olika funktionshinderfrågor. Syftet är, förutom er-
farenhetsutbyte länderna emellan, att lyfta vilka 
rättigheter personer med utvecklingsstörning har 
samt att medvetandegöra dem. Totalt är 5 länder 
med i projektet. Förutom FUB Stockholm, som rep-
resenterar Sverige är Polen, Ungern, Slovenien och   
Spanien med. 

Projektet pågår mellan 2015-2017 och varje land är 
värd för vardera ett av mötena i projektet. Varje 
möte har ett tema och hittills har vi besökt Barce-
lona i Spanien då temat var inkludering samt Kra-
kow i Polen då temat var fritid. I oktober i år åker 
vi till Budapest i Ungern där temat är arbete och 
sysselsättning och i mars 2017 står Slovenien som 
värdland och då är temat självbestämmande. Det 
sista mötet sker således här i Stockholm i juni 2017 
och då är temat boende.

Avslutning på 

Barcelona-

besöket med 

ballongsläpp 

på strandprom-

enaden.
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Kommande aktiviteter

Öppet Hus inför val av skola 
2017
Tisdagen den 8 november kl. 18-20 i Södermalms-
skolans ljushall på Timmermansgatan 21 är det 
dags för vårt årliga Öppet Hus för alla som är på 
gång att välja eller byta skola under 2017. Passa 
på att träffa skolor och ställ frågor till Utbildnings-
förvaltningen, Habiliterin & Hälsa, Autism- och 
Aspergerföreningen i Stockholms län och FUB 
Stockholm på plats.

Frukostsamtal hösten 2016
Vårt samarrangemang med frukost-
samtal, som arrangeras tillsammans 
med SV och Svenska Downförenin-
gen, fortsätter under hösten. Fredag 
25 november kommer Jessica Ar-
vidsson och berättar om sin avhand-
ling under rubriken ”Jobb efter sär-

skolan?” och fredag 14 oktober är Eva 
Flygare Wallén inbjuden för att prata om ”Jämlik 
hälsa - vad krävs?”. Samtalen sker i Studieförbun-
det Vuxenskolans lokaler på Tjärhovsgatan 6 mellan 
kl 7.30 – 9.00 och vi bjuder på frukost! Fullständigt 
program med anmälningslänkar finns på vår hem-
sida!

Rätt till kontaktperson
Klippan har skrivit ett brev som ska skickas till so-
cialnämnden och alla stadsdelsnämnder i Stock-
holm. 

I brevet står det att Stockholms-Klippan upplever 
att det i princip alltid blir avslag på ansökningar om 
kontatkperson och ledsagning med hänvisning till 
att stödet ska ombesörjas av boendet. 

Det tycker Stockholms-Klippan är fel och kräver 
att varje handläggare slutar avslå på det här sättet 
och istället följer de riklinjer och beslut som finns. 
Det finns nämligen ett beslut i staden som säger att 
man  ska ha möljighet att ansöka om kontaktper-
son eller ledsagning om man bor i t.ex. en grupp-
bostad eller servicebostad.

Friskvårdskort
Stockholms Klippan har beslutat att skriva ett 
förslag till stadsdelsnämnderna om Friskvårds-
kort. Klippan har tänkt att förslaget kan användas 
av de som bor i de olika stadsdelarna och då 
läggas som ett medborgarförslag. Ett medborgar-
förslag kan komma från vem som helst som bor i 
en stadsdel. Man kan lägga förslaget som enskild 
medborgare eller från funktionshindersrådet som 
finns i stadsdelen.

Förslaget ska handla om att alla som har en LSS-in-
sats också ska få ett Friskvårdskort. Friskvårdskor-
tet ska kunna användas som inträde på alla kom-
munens fritidsanläggningar. Vi vet att många av 
Klippans medlemmar inte har råd att betala för till 
exempel inträde på bad eller gympakort. Vi tycker 
att stadsdelarna i Stockholm ska medverka till en 
bättre hälsa för personer med utvecklingsstörning 
och erbjuda Friskvårdskort. Klippan vill att fler ska 
ha råd att röra på sig och få bättre hälsa! 

Stockholms-Klippan
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FUB-kryssning med Silja Galaxy 18-19 november 2016

Varmt välkommen på en kryssning med julbord tillsammans med FUB Stockholm! Kryssningen sker mel-
lan fredag 18 november och lördag 19 november 2016 och alla medlemmar i FUB och dess närstående är 
välkomna. 

Tid och plats: Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 fredag 18 november. 
Vi är tillbaka i Stockholm lördag 19 november klockan 18.15.
 
Kostnad: Priset är 575 kr/person för boende i en 2-bädds fönsterhytt alternativt 
750 kr/person i en 1-bädds fönsterhytt. Kontakta bokningen nedan för fler hyttalternativ. Vi har även re-
serverat båtens handikappanpassade hytter. I priset ingår även frukost på lördag morgon, julbordsbuffé 
inklusive dryck kl 13.00 på lördagen samt ett program i Moonlight Bar på lördag förmiddag. Medföljande 
personal, ledsagare och familjemedlemmar betalar samma pris som FUB-medlem.

Bokning: Bokning görs på tel: 08-666 35 46 / Helena Pettersson. Ange kod: FUB. Minst en 
person per bokning ska vara medlem i FUB. 

Senaste anmälningsdatum är 25 oktober. Vi har totalt 200 platser och det är först till kvarn som gäller! 

Bra att veta: Från den 3 oktober skickar vi ut mer information om kryssningen till alla som anmält sig så 
uppge också gärna en mailadress vid bokningen. 

Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm och de är förstås behjälpliga under resan och håller 
ihop såväl programpunkter som ressällskap, men de kan inte ta ansvar för de som reser själva utan någon 
stödperson. Tänk på detta vid bokningen. 

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

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

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

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

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-Sigtuna
08-754 28 16
margareta-magnusson@tele2.se

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Järfälla-Upplands-Bro
lennart_beck@hotmail.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

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet  2016
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Oktober Orkester  Plats   Arrangör
 2  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF 
 7  Disco   ABF-huset  Huddinge
 7  Disco    Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
14  Arvingarna  Fryshuset  Stockholm
14  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
15  Disco    Arena Satelliten  Sollentuna
21  Disco   Fryshuset  Stockholm
28  Titanix   Fryshuset  Stockholm
30  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

November
11  Cassius Clay  ABF-huset  Huddinge
11  Holens   Fryshuset  Stockholm
11  Effect    Trombon  Södertälje-Nykvarn
12  Disco   Arena Satelliten  Sollentuna
18  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
25  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
25  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

December
 2  Disco   Fryshuset  Stockholm
 9  Björn och Linda   ABF-huset  Huddinge
 9  Effekt   Fryshuset  Stockholm
 9  Tuneups  Trombon  Södertälje-Nykvarn
10  Häggarna   Arena Satelliten  Sollentuna


