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Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet!

Harald Strand
Foto: Emanuel Mörk

Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har 
slagit ihop sina 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

9 år som ordförande!

För 10 år sedan blev jag invald i Länsförbundets sty-
relse och 1 år senare som ordförande för Länsför-
bundet. Samtidigt startade FUBBloggen som senare 
blev ReclaimLSS. Jag hade då inga förväntningar att 
jag skulle var kvar 10 år senare. Men så blev det även 
om mandattiden bara är 1 år i taget. 

Nu avgår jag! Inte för att jag har tröttnat på jobbet 
utan för att jag överraskande blev vald till Förbunds- 
ordförande i maj förra året.  

I nästa tidning blir det ett annat ansikte  här på ledar-
sidan i Länet Runt?

Det har varit en trevlig tid med många nya kontakter 
knutna, en del kanske sakta försvinner medan andra 
blir kvar. Den med Valter på Heja Olika, som lett till 
många goda artiklar och LSS-skolan blir definitivt 
kvar. Även mitt skrivande på ReclaimLSS lär bli kvar, 
även om fler skribenter är önskvärt.

Jag är nöjd med att jag lämnar en styrelse där det 
finns många kompetenta efterträdare, som ni kan 
välja på årsmötet den 30 mars.

Jag tror dock inte att ni helt blir av med mig då, 
eftersom jag har 1,5 år kvar på mitt mandat på Riks-
förbundet. En av de viktiga uppgifterna där, är att 
FUB ska bli mycket mer synligt! Jag hoppas ni håller 
med om att vi har börjat bra.

Vi ses på barrikaderna!
ReclaimLSS!

/Harald

Debatten om LSS försvann!
av Harald Strand 21 januari 2019

LSS-utreningen presenterades den 10 januari 2019. Re-
aktionerna kom direkt från en samstämmig funktions-
hinderrörelse ”Kasta utredningen i papperskorgen”.

Det hade dock behövts en mer nyanserad dis-
kussion om utredningens brister för eventuel-
la möjligheter till fortsatt dialog. Men dagen ef-
ter kom ett genombrott i regeringsbildningen 
som tog död på all annan politisk debatt, som se-
dan ledde till att en ny regering presenterades.

I regeringsförklaringen nämns som vanligt 
inte mycket om LSS utan bara om assistan-
sen det som presenteras i punkt 64 nedan. An-
svarig minister blir fortsatt Lena Hallengren.

Med tanke på att våra rikspolitiker inte pra-
tar annat än om assistansersättningen som be-
rör cirka 16 procent av antalet personer med 
LSS-insatser, så kanske vi hade hoppas på mer.

Foto: Linnéa Bengtsson
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I den överenskommelse mellan S-MP-C-L, en lis-
ta på 73 punkter, var det bara en nr 64 som berör-
de LSS, eller egentligen bara personlig assistans:
”Säkerställ att den personliga assistansen och 
assistansersättningen präglas av hög kvali-
tet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd 
ska få det. Rätt till assistans för egenvård, in-
klusive andning och sondmatning, ska återstäl-
las (Förslag kommer i den sittande utredningen). 

Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. De-
finitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. 
Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra det-
ta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). 
Utred också frågan om huvudmannaskapet för den 
personliga assistansen. (Utredning 2021. Even-
tuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)”

FUB:s kommentar var att det naturligtvis ska gälla alla 
LSS-insatserna! Att alla som har rätt till stöd enligt 
LSS ska få det. Självklart måste behovet av egenvård 
inkluderande sondmatning och andningshjälp ingå. 
Rätten till behov av tillsyn måste inte bara stärkas utan de 
som dabbas av neddragningar måste återfå den rätten. 

En ny kompletterande utredning behövs, men 
den bör även gälla de andra insatserna i LSS. 

Huvudansvar för LSS som helhet är en svår nöt att 
knäcka. ”Vi är alla kommuninnevånare” men lik-
värdigheten hos alla våra 290 kommuner brister.

FUB har även kommenterat ett urval av andra 
punkter i 73 punktslistan, bl.a p. 64. 

Samtliga LSS-insatser ska präglas av hög kvalitet och 
rättssäkerhet! Betänkandets kartläggning iden-
tifierar kvalitetsbrister och rättsosäkerhet inom 
så gott som alla insatser. Säkerhetsställande av 
hög kvalitet och rättssäkerhet för alla tio insat-
ser bör därför vara av högsta prioritet när den 
nya regeringen ska bestämma sig för hur man 
vill gå vidare med LSS-utredningens betänkande.

I sitt betänkande föreslår LSS-utredningen att rätten 
till personlig assistans inte ska gälla för barn under 16 
år. Istället föreslår man en ny insats, Personligt stöd till 
barn, med kommunen som huvudman. Risken är där-
med överhängande, att även denna insats blir rättso-
säker till följd av subjektiva, ej likvärdiga bedömningar 
hos Sveriges 290 kommuner. I likhet med Socialsty-
relsen anser FUB att peronlig assistans fungerar bra 
för de allra flesta barn och ungdomar. Att neka barn 
under 16 år rätt till personlig assistans strider mot 
både FN:s barnkonvention och FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den parallella utredningens (från Funktionsrätt Sveri-
ge) ställningstagande till LSS-utredningen syns tyvärr 
inte så mycket. Tyvärr har alla dessa dokument över-
skuggats av regeringsbildningen!

Det blir en fortsatt tuff uppgift för oss berörda 
funktionshinderorganisationer, främst FUB och 
Autism & Aspergerförbundet som har våra med-
lemmar i Personkrets 1, att fortsätta vårt idoga in-
tressepolitiska arbete för att få upp de övriga 9 in-
satserna på rikspolitikers agenda samt att få dem 
att förstå vilken dålig ekonomisk standard som de 
flesta som omfattas av LSS lever i, långt ifrån LSS 
löfte om ett liv som andra med goda levnadsvillkor!
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Under våren fortsätter vi med vår innebandy. 
Björkhagaskolan, 17.45 till 19.00. 
Du tar med dig skor och vattenflaska. Har du ingen 
klubba kan du låna en.
Ring 070–5306886 om du vill veta mer.

+ 30 klubben fortsätter sin verksamhet på onsdagar. 
Vi börjar 18.00 och håller på till ca 20.30.
Musik, fika, karaoke, tipstävlingar m.m. 
ABF, Hallundavägen 26, Norsborg.

Botkyrka kommun har anställt konsulent Irene 
Cederborg för att arbeta med fritidsfrågor för bl.a. 
oss som omfattas av LSS. Vill du veta mer så ring och 
fråga efter Irene på telefon 08-530 610 00.

Klippan/Inre Ringen har bestämt att de under två lör-
dagar kommer att finnas i Hallunda och Tumba 
centrum för att prata om medlemskap i FUB. 
 

God fortsättning på 2019. 
I Huddinge avslutade vi året med att bjuda in till jul-
bord. Vi var nästan 100 personer som bl.a. åt julskin-
ka och Janssons frestelse med god aptit. 

Den 6 januari dansade vi ut julen traditionsenligt i 
Klockargården i Huddinge. Det var över 100 dansgla-
da som kom och dansade runt granen. Vargarna upp-
trädde, alltid lika duktiga. Lotterna tog slut snabbt 
och många var det som vann. 

Vi fortsätter med fredagsdanserna i Huddinge. 
I år är det tre danser. I februari är det ”Time machi-
ne” som kommer och i mars spelar Björn och Linda 
Rapp upp till dans, i april är det disco med DJ Mats 
som spelar bra musik att dans till. 
I ”baren” kan du köpa dricka och något gott att äta. 

Dansen börjar klockan 18,30 och slutar vid 21.00. 
Vi hoppas att det kommer många på våra danser 
och att de flesta stannar tills dansen är slut. Det blir 
annars så tomt och öde på dansgolvet, även om 
våra artister är jättebra på att få alla att känna sig 
välkomna.

Entréavgift: 120 kr för medlemmar och 150 kr för 
övriga, ledsagare gratis.
Plats: ABF-huset i Huddinge

Den politiska majoriteten i Huddinge bestämde 
att det vid årsskiftet så ska bli några nya nämnder. 
Bland annat kommer LSS-frågorna att vara i samma 
nämnd och förvaltning som äldreomsorgen. 
Arbetsmarknadsfrågorna kommer att vara tillsam-
mans med gymnasie- och vuxenutbildningen. Där 
har vi mycket att arbeta och samverka med.

Medlemsutflykt
I år rullar FUB/Gladöbussen mot Gävle och Furu-
viksparken. Vi ska hitta på en massa trevliga besök 
under 3 dagar. Programmet är inte riktigt klart ännu.

Norrtälje
Den 19 januari hade vi en välgörenhetskonsert i 
Rodenkyrkan i Norrtälje. Det var en mångfald av 
musikanter och sångare.
Det var ett hundratal som kom och lyssnade, plus 
våra medlemmar som fick gratisbiljetter.
Alla var jättenöjda med den vackra musiken och 
sången av olika slag.

Botkyrka-Salem

Huddinge

Rådmans skärgårdskör sjöng roslagslåtar. 

Runt Länet



Sigtuna
I slutet av december fick två representanter från vår 
samverkansgrupp möjlighet att träffa ordförande 
samt vice ordförande för Sigtuna kommuns Äldre 
och Omsorgsnämnd (ÄON). Där vi i lugn och ro kun-
de sitta ner och diskutera för FUB Sigtuna angelägna 
frågor, samt uppdatera ansvariga politiker direkt utan 
”filtrering” genom tjänstemännen i den förvaltning 
som vi normalt har samverkansmöte med. Det blev 
en konstruktiv dialog där vi upplevde att kommu-
nens beslutsfattande politiker fick en bra inblick i hur 
vi upplever att kommunen utför sina LSS-tjänster. Vi 
tror och hoppas att det kommer att ha genomslag på 
beslut som ska fattas under året. 

Julgransplundring
Den 13 januari hölls den årligen återkommande jul-
gransplundringen i Arlandagymnasiets lokaler.
Denna tillställning är ett samarbete mellan Sollentu-
na-Upplands Väsby och Sigtuna FUB lokalföreningar 
samt ABF Sigtuna. Det blev en mycket lyckad och 
uppskattad tillställning. Märsta Folkdansgille spelade 
till dansen. Det var lotteripriser som sponsrats av ICA 
maxi, Häggvik, COOP Märsta, Clas Ohlson i Märsta 
och Sollentuna. Totalt lottades 80 priser ut. Tomte-
far och tomtemor delade ut godispåsar till alla som 
ville ha. Totalt var det 134 personer som deltog i jul-
gransplundringen.

Med vänlig hälsning
FUB Sigtuna
Jan

Disco, Arlanda gymnasium se baksidan
13.00-15.30, Medlemmar 70 kr, ledsagare 
30 kr, övriga 100 kr

Runt LänetRunt Länet

Vårens aktiviteter: 
Lättast anmäler du dig till aktiviteterna via vår 
e-post: fubnackavarmdo@gmail.com 

Årsmöte den 10 mars klockan 13.00-14.30
Plats: Gurraberg Ungkulturhus, Skärgårdsvägen 5, 
ovanpå Konsum i Gustavsbergs Centrum.

Vi bjuder på festfika!

Vill du delta i styrelsearbetet ?
Vi söker engagerade personer främst i Nacka kom-
mun. 
Kontakta oss på fubnackavarmdo@gmail.com

Vårfest den 28 april klockan 13.00-15.00
Det blir underhållning med Anna och Kristina och 
prova på att måla på glas-staffi.
Plats: Gurraberg Ungkulturhus adress se ovan
Vi bjuder medlemmar i FUB på fika med smörgås, 
övriga betalar 20 kronor på plats.

Korvgrillning den 9 juni klockan 12.00-
14.00
Plats: Tollare Folkhögskola, Åhlbergs väg 1, Saltsjö-
Boo. Taxiadress Åhlbergs väg 3. Om du åker buss är 
det hållplats Tollare.
Kostnad: 20 kronor per person, även för korvätan-
de personal. 
Vi uppskattar om ni betalar i förväg till
Plusgiro 497901-9. Skriv namn på de personer som 
betalningen gäller. 

Hjärtligt välkomna till aktiviteterna och ha en skön 
vår! Önskar styrelsen i FUB Nacka Värmdö. 

Du som vill ha vår information och utskick via 
e-post, skicka ett mail med din e-postadress till: 
fubnackavarmdo@gmail.com 

Nacka-Värmdö
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Runt Länet

Sollentuna-Väsby
Julgransplundring se Sigtuna

Musikcafé på Eldqvarn
Vi fikar, dansar, umgås och lyssnar på livemusik.
Tid och plats: Onsdagar klockan 18.30-20.30
Restaurang Eldqvarn i Häggviks Gymnasium, 
Häggviksvägen 4 i Sollentuna.

Musikcaféerna följer skolans terminer och stänger 
på loven. Du är välkommen oavsett vilken kommun 
du bor i.

Dans på Arena Satelliten
Datum: se tidningens baksida
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Tid: 18.00-21.00
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor.

  

Stockholm
Årsmöte
FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm har
Årsmöte Söndagen den 10 mars kl. 10.00-12.30.
Plats: Åttiotvåan på S:t Göransgatan 82 A.

Klockan 09.30 serveras kaffe/te med semla. 

Klockan 10.00 berättar Elisabet Sandlund från 
FUB:s förbundstyrelse om LSS-utredningens nyligen 
lagda förslag och vilka konsekvenser förslagen får 
om de genomförs.

Klockan 10.00 börjar Årsmötet.

Klockan 12.30 avslutas Årsmötet.

Handlingar inför Årsmötet finns att ladda ner på 
hemsidan www.fubstockholm.se. De kommer ock-
så att finnas kopierade till alla på mötet.

Hjärtligt Välkomna!
Styrelserna i FUB Stockholm och 
Inre Ringen Stockholm

Julgransplundring hos FUB Sigtuna och Sollentuna-Väsby. 
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Jag Kan Cykla – Stockholm Påsklovet 2019 
Vad:    dagliga cykeltillfällen á 90 min, med start 09.15 eller 11.00 
När:    Påsklovet, 15-18 april 2019  
Var:    Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, Stockholm   
Avgift:   300 kr per deltagare  
Anmälan: bengt@fubstockholm.se  

 
Välkommen till cykellägret Jag Kan Cykla, ett projekt initerat av FUB Stockholm finansierat 
av Arvsfonden.  
 
Vi vill lära barn och ungdomar cykla tvåhjuling och ser fram emot att se er familj som 
deltagare. Vårdnadshavare och syskon får gärna vara på plats och peppa under lägret men 
cykelträningen tar vi hand om.  Varje cyklist kommer att ha två ledare.  
 
Nedan förutsättningar som deltagarna ska uppfylla 

 vara minst 8 år 
 ha en intellektuell funktionsnedsättning 
 kunna delta samtliga fyra tillfällen 
 kunna gå 
 kunna bära ”vanlig cykelhjälm” 
 vara mellan 130 och 160 cm lång 
 vara medlem i FUB  

 
 
Betalning för cykellägret, 400 kr, görs till FUB Stockholm, plusgiro 25 19 58 – 5 eller swish till 
123 221 02 68. Märk betalningen med cyklistens namn som referens och ange 
kontaktuppgifter med mejl och tfn för vårdnadshavare.    
 
Platserna är begränsade så anmälningstiden avgör. 
 
Kika gärna in på vår Facebooksida, ”Jag kan cykla”, för att läsa mer om projektet och våra 
läger samt se bilder och filmer från tidigare läger.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Bengt Lyngbäck 
0706591650 
bengt@fubstockholm.se 
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FUB Stockholm bjuder in �ll Sommarkryssning
med Silja Galaxy 3–4 juli 2019

TID OCH PLATS
Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 onsdag 3 juli. Vi är �llbaka 
i Stockholm torsdag 4 juli klockan 18.15.

BOKNING

KOSTNAD

BRA ATT VETA

Priset är 882 kr/person för boende i en 2-bädds A-hy� med fönster alterna�vt 682 kr/person för 
boende i en 2-bädds B-hy� utan fönster. Kontakta bokningen nedan för fler hy�alterna�v. Vi har 
även reserverat båtens handikappanpassade hy�er. I priset ingår frukost på torsdag morgon, 
sommarbuffé inklusive dryck kl 13.00 på torsdagen samt underhållning med kaffe och kaka i 
Moonlight Bar på torsdag förmiddag. Observera a� middag på onsdagen inte ingår i priset! 
Medföljande personal, ledsagare och familjemedlemmar betalar samma pris som FUB-medlem.

Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod ”FUB” och namn på FUB-medlem. 

Senaste anmälningsdatum är 31 maj. Vi har totalt 200 platser. 

I början av juni skickar vi ut mer informa�on om kryssningen �ll alla som anmält sig så vik�gt a� 
du uppger en mailadress vid bokningen. 

Två reseledare/värdinnor medföljer från FUB Stockholm som guidar 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 de�a vid bokningen. 

För mer informa�on om kryssningen kontakta:
Eva Söderbärj: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström: 08-600 16 74. 

Välkommen att följa med på FUB Stockholms Sommarkryssning ombord på Silja 
Galaxy. Kryssningen sker onsdag 3 juli till torsdag 4 juli 2019 och alla medlemmar 
i FUB och dess närstående är välkomna. 
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Inre Ringen Stockholm har tillsammans med Inre 
Ringen Stockholms län planerat massor med bra 
saker att göra under 2019.

Vi bjuder in alla medlemmar till träffar en gång i 
månaden för att kanske kolla på film tillsammans, 
spela kort eller fia med knuff, eller bara sitta och 
snacka. 
Vi ska vara på St. Göransgatan 82 en fredagkväll i 
månaden. Fika kommer att finnas till självkostnads-
pris. 
Håll utkik på FUB Stockholms hemsida, 
fubstockholm.se, eller på FUB Stockholms Facebook 
om vilka datum som gäller!

Under våren kommer vi också att starta en studie-
cirkel om LSS. Du lär dig vad lagen står för och vilka 
rättigheter du har. 
Anmäl intresse till erik.edlund@sv.se om du vill vara 
med.

För den som vill lära sig mer om EU inför EU-valet 
den 26 maj planerar vi en kortare studiecirkel.

Och för dig som vill bli bättre på att hålla i dina 
pengar tänker vi bjuda in till en studiecirkel om 
vardagsekonomi.

Till hösten får alla som gillar att gå i skogen och kan-
ske plocka svamp chansen att gå en studiecirkel om 
just svampplockning.

Mer information om när studiecirklarna startar får 
du också på FUB Stockholms hemsida eller Face-
book-sida.

Vårens Danser på Fryshuset datum se 
tidningens baksida.
Tid: Klockan 18.30 - 22.30, kassan öppnar 17.30
Adress: Mårtendalsgatan 6
Pris: 100 kronor för FUB-medlemmar, personal 
och ledsagare, 125 kronor för övriga.
Betalning endast med kort, swish eller förköps-
biljett.
Ansvarig: Eva Söderbärj, tel: 073-983 85 82    

Runt LänetRunt Länet

Inre Ringen Stockholms styrelse är samlad. 
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Dans på Trombon se tidningens baksida.
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19.00-22.00
Entré: 140 kronor, ledsagare gratis

Disco på allaktivitetshuset se tidningens baksida
Adress: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis

Södertälje-Nykvarn
I dessa tider när mycket är helt galet vad det gäller 
LSS och när tryggheten för personer med funktions-
nedsättning svajar gäller det att försöka hitta ljus-
glimtar. Det är ju så många människor som jobbar 
i det tysta och gör stora insatser för personer med 
funktionsnedsättning och jag skulle vilja lyfta alla 
de fritidsledare som jobbar hos oss i FUB Södertäl-
je/Nykvarn. Ett gäng på 10-12 personer varav någ-
ra har jobbat i många år i våra verksamheter som 
till exempel våra onsdagscaféer och fredagsdanser. 

Utan deras engagemang för våra medlemmar 
skulle vi inte kunna driva allt detta. De bidrar 
med idéer om nya roliga saker som vi kan göra 
samt hjälper till att utveckla våra verksamheter. 

På onsdagscaféet ska så många som möjligt av våra 
medlemmar kunna komma utan ledsagare och då 
gäller det att logistiken funkar eftersom det ofta 
är 100 personer som kommer varje vecka. Det är 
till exempel viktigt att rätt person får rätt jacka när 
hen går hem, att man kan få hjälp med att beta-
la sitt fika om man har svårt med det, att man kan 
få hjälp att bära sin bricka, att man kan få hjälp 
med att gå på toaletten och sist men inte minst 
att rätt person sätts i rätt taxi när alla ska hem. 
Detta är ett axplock av allt som måste fungera men vik-
tigast av allt är våra fritidsledares trevliga bemötande 
av våra medlemmar som gör att alla känner sig väl-
komna och trygga samt det stora ansvar och genuina 
intresse som alla känner för våra medlemmars bästa.

Jag vill även lyfta vår enda anställda Åsa Landin 
som är vår kanslist och som ansvarar och planerar 
så att verksamheterna fungerar och har persona-
lansvar för fritidsledarna. Hon har lång erfaren-
het av att leda personalen och är mycket omtyckt.

Tack Åsa och alla fritidsledare för att ni 
finns och gör skillnad för våra medlemmar.

Vänligen
Christina Corbell
Ordförande FUB Södertälje/Nykvarn

Runt LänetRunt Länet

Gänget som jobbade på vår stjärnfest. 

Caroline och Anita åkte med ett gäng tjejer till tjej-
festen i Huddinge. 
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Södra Roslagen
Friskis&Svettis
Vill man gå på Enkelgympa i Södra Roslagen så finns 
det både onsdagar och fredagar i Täby Kyrkby. 

Enkelgympa betyder träning för hela kroppen med 
enkla rörelser och stor portion glädje. Enkelgympa 
vänder sig främst till personer med intellektuell 
funktionsvariation, en bred målgrupp med olika 
behov och förutsättningar. Var och en deltar utifrån 
egen kapacitet.

Kontakta gärna Marie Sedvallson på 
telefon 083-388 05 35 eller på 
e-post marie@taby.friskissvettis.se

Vill man gå på Enkelspinning så finns det på onsda-
gar i Åkersberga och på torsdagar i Näsby Park. 

Enkelspinning betyder träning för hela kroppen 
med enkla rörelser och stor portion glädje till härlig 
musik. Enkelspinning vänder sig främst till personer 
med intellektuell funktionsvariation, en bred mål-
grupp med olika behov och förutsättningar. Var och 
en deltar utifrån egna kapacitet.

Kontakt i Näsby Park är samma som för Enkelgym-
pan.
Kontakt i Åkersberga är Friskis&Svettis, 
telefon 08-540 671 17

Hälsa och Internet
I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, Val-
lentuna kommun och FUB blir det studiecirklar i vår. 

En cirkel kommer att handla om Hälsa och två cirklar 
kommer att handla om Internet. 
Man är välkommen även om man inte bor i Vallen-
tuna.

Det är bråttom att höra av sig. Kontakta Mariane de 
Valladolid på telefon 073-987 86 63 eller på e-post 
marianne@valladolid.se

Det finns också information på http://www.fub.se/
lokalt/fub-sodra-roslagen/kalender

Vår hemsida www.fub.se/roslagen 
Besök gärna vår hemsida. Där finns framförallt tips 
på aktiviteter i södra Roslagen. Du hittar också infor-
mation om oss och en del material. Saknar du något 
får du gärna höra av dig till Ann Sjölander på telefon 
070-888 53 16 eller via e-post: 
ann.sjolander@sodraroslagen.fub.se 

Kommungrupper inom Södra Roslagen

Danderyd 
Ann Epstein 
070-630 63 07 
ann@epsteinutveckling.se

Täby
Claes Oldin 
070-266 27 53
fam.oldin@telia.com

Vallentuna 
Marianne de Valladolid 
073-987 86 63 
marianne@valladolid.se

Vaxholm 
Tina Bendelin 
070-611 25 00 
bendelinarrangemang@hotmail.com

Österåker 
Jörgen Johansson 
070-754 08 53 
Jorgen.johansson@nui.se

Vill du få information varje månad?
Skicka din e-postadress eller någon annans, som kan 
förmedla informationen till dig till: 
info@sodraroslagen.fub.se

Runt Länet
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I Am Sam – funktionsnedsättning på film

Det är inte särskilt ofta som en person med en 
funktionsnedsättning framställs på ett trovär-
digt sätt på film och det är än mer ovanligt att 
en huvudrollskaraktär tillåts ha en hjärnskada. 
I filmen I Am Sam skildras de problem och utmaning-
ar som en pappa med en utvecklingsstörning kan 
möta när han vill ta hand om sitt barn på egen hand. 

Funktionsnedsättningar är sannerligen underrepre-
senterade på film och om en karaktär för ovanlig-
hetens skull tillåts ha en funktionsnedsättning, rör 
det sig inte sällan om en birollsfigur. Det är stundom 
skrämmande hur missvisande funktionsnedsättning-
ar gestaltas på film, men på senare år har det gjorts 
ett fåtal värdiga filmer på temat. The King’s Speech 
(2010) handlar till exempel om en stammande eng-
elsk regent och I am Sam (2001) är berättelsen om en 
ensamstående pappa med en utvecklingsstörning. 

I Am Sam är på många sätt en synnerligen aktuell film 
där vi möter Sam Dawson (spelad av Sean Penn) och 
hans dotter Lucy (spelad av Dakota Fanning). Lucys 
mamma övergav Sam och Lucy direkt efter förloss-
ningen och Sam uppfostrar dottern på egen hand, 
med god hjälp av sin rara och egensinniga granne 
Annie (spelad av Dianne Wiest). Han har även en 
vänkrets bestående av personer med olika funktions-
nedsättningar. Den lilla familjen lever i sin egen värld, 
i en i samhällets ögon inte alltför normativ tillvaro. 

Sam älskar bandet The Beatles och söker stöd i musi-
kens värld. Livet flyter på tämligen väl, till den dag då 
dottern fyller sju år. Socialen griper då in och omhän-
dertar Lucy, då de ser det som problematiskt att den 
sjuåriga dotterns kunskapsnivå överstiger pappans ka-
pacitet. Att Sam har annat att tillföra sin dotter än att 
hjälp till med läxor, tar socialen ingen större notis om. 

Det framkommer även att Lucy blir mobbad i sko-
lan för att hon har en annorlunda pappa och att hon 
ibland får hålla tillbaka sina egna förmågor, för att 
inte såra pappans känslor. Livet vänds upp och ner 
för Sam, som nu bara får träffa sin dotter två gång-
er i veckan och då under övervakning. Sam är dock 

övertygad om att få sin dotter tillbaka igen och han 
anlitar den hårda advokaten Rita Harrison (spelad av 
Michelle Pfeiffer). Tillsammans försöker de bevisa att 
det är avgörande för såväl Sams som Lucys lycka och 
framtid att få leva tillsammans som far och dotter. 

Sam har först lite svårt för att komma överens med 
sin advokat Rita, men med tiden lär de sig att för-
stå varandra. Sam ger även Rita stöd och uppma-
nar henne bland annat att återuppta kontakten 
med sin egen son, samt att lämna sin otrogne man. 

I Am Sam är en välgjord film som aktualiserar hur 
viktigt det är att – på egna villkor – få styra över sitt 
liv. Å andra sidan är det en fluffig och förskönan-
de film, som vill visa att allt går om man bara vill. 

I det verkliga livet är det inte alltid lika lätt att ha 
rätten på sin sida om man lever med en funktions-
nedsättning. Det är dock positivt att en film som 
I Am Sam finns, då det visar på en medvetenhet hos 
filmbranschen. 

I framtiden vore det dock önskvärt att få se mer 
av personer med funktionsnedsättningar på 
film – och då inte enbart i temafilmer där äm-
net är funktionsrätt.  Jag vill se en film där karak-
tärer med funktionsnedsättningar finns med som 
en given och högst naturlig del av handlingen. 

Av: Johan Jarl

Skådespelaren Sean Penn, bild från: 
www.flickr.com/photos/rehes/
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Ny medarbetare hos Länsförbundets kansli.

Jag heter Johan Jarl och i november 2018 börja-
de jag arbeta på Länsförbundet FUB i Stockholms 
läns kansli. Jag har tidigare arbetat som kansli- och 
ekonomiansvarig hos Stamningsförbundet, men 
kände mig redo för nya utmaningar. Det har ännu 
så länge varit en spännande resa, där jag har lärt 
mig mycket om LSS och om de problem som vän-
tar om LSS-utredningens förslag skulle gå igenom. 

Jag har mött såväl frustrerade föräldrar som oroliga 
brukare och jag har mer än någonsin insett hur otro-
ligt viktigt det är att alla människor ges möjlighet att 
leva ett liv som alla andra i sin omgivning – på sina 
egna villkor! Att känna en trygghet i tillvaron är en-
ligt min mening en rättighet – inte minst rätten till en 
boendeform som möjliggör ett gott och fullvärdigt liv. 

Gemenskapens kraft
Min egen funktionsnedsättning är stamning och 
även om den för den oinvigda kan betraktas som 
ett ganska minimalt ”problem”, har den påverkat 
mig och format den jag är idag. Vissa dagar pratar 
jag på relativt obehindrat och har talflyt, medan 
talet ibland fungerar mindre bra och gör telefon-
samtal utmanande och nya sociala möten svårare. 

Det jag har lärt mig genom åren som en person som 
lever med en funktionsnedsättning är att omgivning-
en inte alltid förstår varför man stundom känner sig 
annorlunda. Det är så viktigt att acceptera sin funk-
tionsnedsättning för att kunna leva ett bra liv – inte 
minst socialt. 

Jag har redan hunnit med att delta vid ett par 
styrelsemöten med Länsförbundet och jag har 
även hunnit träffa Inre Ringens styrelse, där jag 
mötte starka personligheter och stor värme. 

Jag har ännu en gång fått svart på vitt hur viktigt 
det är att personer med en funktionsnedsättning 
får träffa andra som upplever att samhället inte all-
tid är inkluderande och konstruerat som det borde. 

Vare sig du har en utvecklingsstörning, en medfödd 
eller förvärvad hjärnskada, har problem med talflyt 
och kommunikation eller har läs- och skrivsvårighe-
ter, är det viktigt att träffa personer i samma situation 
och utbyta erfarenheter, tankar och känslor. Här har 
funktionsrättsorganisationerna en mycket viktig roll. 

Vikten av att sprida kunskap
I dagens samhälle finns en viss insikt och kunskap 
om funktionsrätt jämfört med hur läget var för 
ett antal år sedan. Vi har dock en lång väg kvar att 
vandra för att uppnå ett jämlikt samhälle där alla 
människor ges verktyg för att uppnå sin fulla poten-
tial. Innan den dag är kommen då alla har samma 
rättigheter – oavsett funktionsnedsättning – måste 
kampen fortskrida. Först då funktionsrättsorganisa-
tioner inte längre behövs i samhället har vi nått vårt 
mål. Jag ser fram emot att var med på FUBs resa!

Inre Ringen Stockholms län

Årsmöte
Inre Ringen Stockholms län har årsmöte
lördagen den 23 mars klockan 10.00-12.00.
Plats: Åttiotvåan på S:t Göransgatan 82 A i
           Stockholm.

På årsmötet kommer Inre Ringens styrelse att be-
rätta om vad man har gjort 2018 och vad man vill 
göra 2019. Årsmötet ska också välja styrelse för Inre 
Ringen Stockholms län.

Anmäl dig till Länsförbundets kansli på
telefonnummer 08-546 404 56 eller via mail 
lena.hakansson.fub@telia.com.

Bekräftelse och handlingar kommer att skickas till 
anmälda deltagare.
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Lokalföreningarna i länet   Inre Ringen    Länsförbund
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 Jendert  
e-post: ak@valideringsforum.se

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: Hans Andersson 
Telefon: 073-093 04 44 
e-post: hans.andersson@norrtalje.se

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

SOLLENTUNA-VÄSBY 
Ordförande: Ulrika Lindgren 
Telefon: 073-707 18 05
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com 

STOCKHOLM
Ordförande: Torbjörn Dacke
Telefon: 070-885 10 99
e-post: torbjorn.dacke@telia.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: Jörgen Johansson 
Telefon: 070-754 08 53
e-post: jorgen.johansson@nvi.se

ORDFÖRANDE 
Jens Persson 
Stockholm
botniabanan2010@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Krister Ekberg
Stockholm

Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby

Catharina Källström 
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen

Stefan Westerdahl 
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Elham Aghababa 
Södra Roslagen

Yngve Nilsson
Sollentuna-Väsby

Sari Nurmi
Huddinge

ORDFÖRANDE
Harald Strand
Botkyrka-Salem
070-984 84 85
harald.strand@telia.com

VICE ORDFÖRANDE
Katarina Berggren
Nacka-Värmdö
070-415 57 78 
katarinaberggren72@gmail.com

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

Torbjörn Dacke
Stockholm
070-885 10 99
torbjorn.dacke@telia.com

Christina Jansén
Huddinge
08-740 24 07
thorvaldsdotter@gmail.com

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

ERSÄTTARE: 
Krister Ekberg
Stockholm
076-854 35 41
krister.ekberg@icloud.com

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johanssonkristiansen@gmail.
com

Susanne Prestor
Norrtälje
070-398 08 88
sus.prestor@gmail.com



Posttidning B

Danser i Länet vintern/våren 2019
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

December Orkester  Plats   Arrangör
 Mars
  1   Gideons  Trombon  Södertälje-Nykvarn
  8  Ayla Kabaca  Fryshuset  Stockholm
15  Björn och Linda  ABF-huset  Huddinge
15  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Barbados  Fryshuset  Stockholm
22  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  DJ Dogge och Karaoke Arena Satelliten  Sollentuna kommun
29  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
31  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
April
  5  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
12  Dansbandsdisco ABF-huset  Huddinge
12  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Titanix   Fryshuset  Stockholm
26  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  DJ Dogge och Karaoke Arena Satelliten  Sollentuna kommun
28  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Maj
10  Claes Löfgrens   Fryshuset  Stockholm
17  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
24  Casanovas  Fryshuset  Stockholm
24  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Juni
  1  Häggarna  Arena Satelliten                Sollentuna kommun


