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Ordförande har ordet!

Intresse- politik är viktigt, men precis så svårt som 
det låter!

En politik som inte är partibunden och inte kan 
delas in i den trygga normala höger-vänster skalan. 
Det gör att personer ibland kan bli upprörda för att 
vi som en opolitisk organisation tangerar ämnen 
som för många är partipolitik. De måste både de 
och vi acceptera.

Ett Intresse normalt för en grupp människor. I vårt 
fall FUBs medlemmar. Dock är vi inte en homogen 
grupp utan individer med olika behov och  
önskningar, som just därför har vitt skilda intressen 
som vi tycker är viktiga. Det leder ibland till konflik-
ter, men kanske ännu oftare till en intressepolitik, 
som för att uppfylla allas intressen blir utslätad och 
intetsägande. Det blir en intressepolitik som inte 
syns! Och att inte synas är att inte finnas.

Vi har valt att flytta ut FUBbloggen till en helt 
fristående sajt, reclaimLSS, för att under valåret 
kunna driva intressepolitiken för ”att återta LSS till 
lagens ursprungliga goda intentioner” från 1993, 
utan att behöva snegla på en speciell medlemskår. 
Istället är alla som är berättigade till LSS-insatser 
och deras vänner våra intressenter.

Jag skriver i mitt personliga upprop för reclaimLSS:
Jag vill att även personer med svåra funktionshin-
der, de som ingår i LSS personkrets, skall få vara 
helt inkluderade i samhället på sina villkor! Precis 
som våra goda lagar på området föreskriver i sina 
mål och intentioner. Jag tror att det är möjligt att 
skapa goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra 
i samma ålder också för de som omfattas av LSS, 
om samhället verkligen vill! Begränsningar skall inte 
vara pengar eller andra resurser utan bara de funk-
tionshinder som absolut inte går att kompensera.

Alla LSS-intressenter är välkomna att bidra genom 
att delta i dialogen med kommentarer och kanske 
även som skribent skriva egna artiklar på  
reclaimLSS!

Ni kan läsa mer om reclaimLSS här i tidningen. Samt 
också läsa ett exempel på inlägg! Det inlägg som re-
dan blivit det i särklass mest lästa i reclaimLSS (och 
FUBbloggens) historia.

/Harald

Intressepolitik är viktigt!

Årsmöten!
Länsförbundet och Läns-Klippan har årsmöten den 22 mars. 

Länsförbundet klockan 10-12 och Läns-Klippan 13-15. 
Båda mötena är på Tanto seniorlokus, Rosenlundsgatan 44 i Stockholm.

Kallelse kommer!



FUB Stockholm på besök - 
På Malmbergavägens gruppbostad

FUB Stockholm besökte flera rekommenderade 
LSS-boenden under 2013 för att höra vad det är 
som utmärker ett bra boende. Denna gång har  
Krister Ekberg och Stefan Fagerström blivit in- 
bjudna till Attendos nya boende på Malmberga-
vägen 2 i Södertälje.

Första intrycket när vi kommer till Malmbergavägens 
gruppbostad är att det är så ljust och fräscht. Fast så 
är det också helt nybyggt. De första personerna flyt-
tade in här våren 2013.

Vi noterar att det är väldigt modernt utrustat med re-
jäla utrymmen och ytor, hushållsmaskiner i bekväm 
höjd, hjulförsedda stolar och en rymlig uteplats.  

Gemensam internetuppkoppling finns ännu inte 
men wifi kommer att finnas inom kort.

Här bor 6 personer i 20-årsåldern (3 kvinnor och 3 
män) i varsin lägenhet på mellan 43-46 kvm. Hyran 
är 7 000 kr inklusive el. 

Ännu har ingen av de som bor här kommit hem men 
vi får en pratstund med Cecilie Klemetsen, verksam-
hetschef, samt Kalle Sjösten, som också jobbar här. 
Boendet drivs av Attendo i egen regi.

”Det har varit så roligt att bygga upp någonting från 
scratch”, säger Cecilie. ”Vi fick möjligheten att påver-
ka hur boendet skulle utformas och t ex har vi valt 
att dela upp de allmänna utrymmena så att köket är 
för sig och vardagsrummet ligger i en annan del av 
boendet”. 

Cecilie ser bara fördelar med att boendet drivs i 
egen regi. ”De som bor här är inte styrda av ett avtal 
som staden bestämt, då varje avtal är skräddarsytt 
efter de boendes behov”, säger Cecilie. T ex finns en 
större frihet att rekrytera vid egen regi. Frågeställ-
ningar som ”vilka behov har de boende?” och ”vad 
krävs av personalgruppen?” blev centrala när en 
personalgrupp skulle tillsättas. Cecilie vill ha en bred 
kompetens med såväl pedagogiska och medicinska 
kunskaper samt specifika kunskaper, om t ex autism. 
Alla i personalen är undersköterskor i botten. ”Jag 
är så stolt över min arbetsgrupp!” säger Cecilie. Att 
starta upp ett nytt boende innebär också att det är 
lättare att bygga upp en ny kultur, jämfört med att 
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Krister Ekberg på plats i boendet
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ändra en befintlig. Personalgruppen är i olika åldrar 
och är initiativtagande och inlyssnande vad gäller de 
boendes uttryck och önskemål för olika aktiviteter. 

Målet är så få kollektiva regler som möjligt. De boen-
de gör i princip som de vill. Det viktigaste är att det 
finns en stor tydlighet. Man äter gemensamma mid-
dagar där menyn bestäms av de boende med stöd av 
personalen. Det har pratats om att testa Linas mat-
kasse eller liknande.

Flera av de boende känner varandra sedan tidigare 
och fick, i och med uppstarten av detta boende, möj-
ligheten att flytta in tillsammans.

Kalle berättar att de har så kallade nätverkskartor 
för varje boende där kontaktinfo för alla situationer 
finns och dessa är viktiga för de sociala kontakterna. 
För att kunna tillgodose varje persons behov av frit-
idsaktiviteter krävs framförhållning och planering. 
Till exempel kan extra personal tas in vid behov, 
påpekar Cecilie.

Genomförandeplanen är viktig. Frågor om bl a 
integritet diskuteras ständigt i arbetsgruppen och de 
har ofta något de kallar för kvalitetssäkringsmöten. 

Personalen ser de anhöriga som en viktig resurs och 
har ett nära samarbete med de närstående. Cecilie 
menar att det är en förutsättning för att göra ett bra 
arbete.

De boende börjar komma hem en efter en och vi får 
en rundvandring i Emils och Victorias lägenheter och 

även en pratstund med dem. Båda säger att de är 
lyckliga här och de visar stolt upp sina lägenheter.

De gillar när släkt och vänner kommer och hälsar på 
och gillar inte när personalen lägger sig i vilken mat 
som ska ätas. På frågan vad de tycker är viktigast för 
att trivas i sitt boende säger de ”att det finns rutiner”. 

Vi ställer samma fråga till Cecilie och hon betonar att 
livskvalitet och delaktighet är viktigt liksom trygghet. 
Och att alla får det individuella stöd de behöver!

Text och bild: Krister Ekberg och Stefan Fagerström

Tips?

Har du tips på ett boende som du tycker är värt att 
besöka? Hör då gärna av dig till FUB Stockholm via 
mail: info@fubstockholm.se eller tel: 08-600 16 74.

Emil trivs i sitt boende

Emil och Victoria med verksamhetschefen 
Cecilie i mitten
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Stefan är Stockholms representant i Riks-Klippan 
Stefan brinner för att fler personer med funk- 
tionsnedsättning ska få komma i arbete. Här berät-
tar han bland annat om sitt arbete i Riks-klippan.  

Stefan Bartsch är Stockholms representant i Riks-
Klippan. Riks-Klippan är en sektion inom FUB för 
personer som har egen erfarenhet av utveck-
lingsstörning. Lokala Klippan-sektioner kan nomi-
nera ledamöter till Riks-Klippan vart tredje år då 
det är Riksstämma. På Riksstämman väljer man 
ordförande och ledamöter till Riks-Klippan. I Riks-
Klippans styrelse är det sju ledamöter och de väljs 
på tre år. I maj förra året valdes Stefan in efter att 
Stockholms-Klippan nominerat honom. Men de är 
inte Stefans första period i Riks-Klippan, så han är en 
erfaren ledamot. 

Riks-Klippans styrelse träffas ungefär 7 gånger per år, 
då har de möte under en helg, oftast på ett hotell i 
Stockholm eftersom ledamöterna kommer från olika 
delar av landet. Senast de träffades diskuterade de 
bland annat LSS-lagen. 

Stefan tycker att det är roligt att vara med och få 
bestämma om viktiga frågor. Den viktigaste frågan 
tycker Stefan är frågan om arbete. Stefan vill att ar-

betsgivare ska förstå att personer med funktiohinder 
kan göra ett bra jobb. 

– Det kanske bara går lite långsammare, menar han. 

Han gillar inte att man får så lite pengar på daglig 
verksamhet. Till exempel att habiliteringsersättnin-
gen är frivillig och låg. 

Han vill se fler arbeten med lönebidrag. Han menar 
att många som har daglig verksamhet utför ett ar-
bete som motsvarar ett arbete med lönebidrag. 

- Känner folk att de får pengar för sitt arbete så skulle 
det vara bättre. Vissa jobbar på tvätteri vilket är 
tungt och då ska man få betalt.
 
Själv så letar Stefan jobb. Han blev arbetslös 2012. 
Han är utförsäkrad från A-kassan men är med i  
Jobb - och utvecklingsgarantin. Han måste själv söka 
jobb och skriva upp vilka jobb han sökt i slutet av 
månaden.
 
Stefan hade tidigare en coach som hjälpte honom 
att leta jobb, när de hittade något så var det ofta så 
att arbetsgivaren inte ville anpassa arbetsplatsen.  
Stefan fick för ett år sedan ett erbjudande att arbeta 
på en nystartad ICA-butik. Det kan bli aktuellt nu i 
maj. Det tog lång tid men han tror att det kan bli bra 
och butiken ligger nära hans bostad. 

Stefan tycker att FUB och andra organisationer 
behöver gå ut och upplysa arbetsgivarna om det 
positiva med lönebidraget. Stefan har genom Riks-
Klippan varit på arbetsförmedlingens huvudkontor 
och berättat vad han tycker de ska göra. Huvudprob-
lemet uppfattar han ändå vara att arbetsgivarna inte 
ser värdet med lönebidrag. 

Vad ska Riks-Klippan göra inför valet?
- Vi ska försöka gå ut med foldrar om Klippan och 
om hela FUB. Vi ska besöka valstugor och prata med 
politikerna om att Klippan vill att man satsar på ar-
bete för personer med funktionsnedsättning runt om 
i landet.

Stefan på Handikappförbundens kansli
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En annan viktig fråga är LSS. Klippan vill ta tillbaka 
lagen, LSS har blivit urholkad. Stefan ser inte LSS som 
en rättighetslag idag. Han vill se att rättigheterna blir 
starkare.

Stefan har egen erfarenhet av att bli av med stöd. 
Han har blivit av med sin kontaktperson och nu har 
han fått minskat boendestöd. Tidigare hade han stöd 
i boendet 3 timmar i veckan men nu har det skurits 
ner till 2 timmar, varannan vecka. Han vet inte varför 
det minskats, hans behov har inte minskat. Det var 
samma sak när kontaktpersonen drogs in.

- Kommunen gör inte som det står i lagen. Varför ska 
man då ha lagar? Avslutar Stefan.

Stefan berättar gärna om sina erfarenheter och kan 
tänka sig att föreläsa. Om någon vill komma i 
kontakt med Stefan kan man göra det genom Läns-
förbundets kansli. 
  

Fakta om lönestöd

Nedan är information från arbetsförmedlingen om 
olika typer av lönestöd. Lönestöden ges till arbets-
givare för att kunna anställa personer som har  
nedsatt arbetsförmåga. 

Lönebidrag

Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbets-
uppgifterna kan vi tillsammans med dig och din 
arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den 

passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras 
ekonomiskt med ett lönebidrag från Arbets-
förmedlingen. Lönebidrag lämnas under längst fyra 
år.

Utvecklingsanställning

Om du behöver ett anpassat arbete där du kan ut-
veckla din arbetsförmåga kan en utvecklingsanställ-
ning vara ett bra alternativ. I en sådan anställning 
får du arbetsledning och möjlighet att prova ut  
arbetshjälpmedel samt utbildning om det skulle  
behövas.

Trygghetsanställning

Om du har behov av en mer anpassad arbets- 
situation med en långsiktig lösning kan en trygg-
hetsanställning vara ett bra alternativ.

Skyddat arbete

Om du har varit borta länge från arbetslivet och 
har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan en 
skyddad offentlig anställning vara det bästa alterna-
tivet. Anställningen pågår under en begränsad tid 
och är ett utmärkt tillfälle att få färska meriter och 
erfarenheter.

Personligt biträde

På grund av din funktionsnedsättning kanske du  
behöver få hjälp av någon med vissa arbetsuppgifter 
på arbetsplatsen. Vi kan kompensera din arbetsgi-
vare som ser till att ett personligt biträde ger dig stöd 
på arbetsplatsen.

 
Läs mer 

Om ni vill veta mer om lönestöd går det att läsa om 
det på arbetsförmedlingens hemsida:

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Våra tjänster:

	Hemtjänst

	Personlig Assistans

	Avlösning och ledsagning

	Hushållsnära tjänster à Vi erbjuder Gratis rådgivning och speciella erbjudande

Du är varmt välkommen att kontakta oss:

Tel:   08-437 616 50  
e-post:   info@skandicomsorg.se  
Hemsida:  www.skandicomsorg.se || www.skandic-spa.se

Vi bryr oss om människor oavsett bakgrund, religion eller språk; och 
erbjuder Dig professionell  service utifrån Dina behov och önskemål.

Annons

Runt Länet
Botkyrka-Salem

Innebandyn har börjat. Varje tisdag kl 17.15-19.00, 
på Björkhagaskolan i Tumba.  
Ring Sven Eriksson, 073-423 22 78 om du vill vara 
med.

Årsmötet hålls den 8 mars 2014. Lokal ABF Hallun-
davägen 26, Norsborg. Vi börjar kl 14.00 och slutar 
16.30. Årsmötesförhandlingar och musikgissnings-
tävling. Kallelse skickas direkt till medlemmarna.

Valberedningsarbetet pågår för fullt. Bor du i Salem 
och vill delta i vårt styrelsearbete eller i Klippan-
kommittén så ring Mai Eriksson, 070-530 68 86.

Klippan kommittén diskuterar nu ett kommande 
handlingsprogram för handikappområdet i Botkyrka 
kommun.
FUB styrelsen har på nytt aktualiserat frågan om en 
samverkansöverkommelse för Botkyrka kommun.

Vi har tagit upp frågan om ett handikappanpassat 
bad i Botkyrka. Saknas! Den som har svåra handi-
kapp behöver ofta särskild utrustning, varmt vatten 
och mycket bra omklädningsförutsättningar. Vi har 
kollat runt på Södertörn men hittar få bra bad-
möjligheter. Tips mottages tacksamt.

Vi vill redan nu tala om att vi planerar för utomhus-
danser i Hågelbyparken 9 och 23 augusti.

Vänligen
Mai Eriksson



God fortsättning på 2014

I Huddinge avslutade vi året med att bjuda in till 
julbord. Vi var 50 personer som bl.a. åt julskinka 
och Janssons frestelse med god aptit. Vi hade dukat 
upp långbord så vi satt tillsammans. 

Den 19 januari dansade vi ut julen traditionsenligt 
i Klockargården i Huddinge. 150 dansglada kom och 
dansade runt granen. Vi var så många så vi nästan 
får börja tänka ut en ny lokal att vara i nästa år. 
Vargarna uppträdde, alltid lika duktiga. Lotterna tog 
slut snabbt och många var det som vann. 

Vi fortsätter med fredagsdanserna i Huddinge. Det 
är alltid levande musik, och alla dansar och har 
roligt. I ”baren” kan du köpa dricka och något gott 
att äta. Dansen börjar klockan 18:30 och slutar vid 
21-tiden. Vi som är på dansen och jobbar tycker 
det är tråkigt att så många går hem tidigt. Ibland 
beror det på att taxin hämtar, eller att personal 
slutar arbeta innan dansen är slut. Många anhöriga 
och gode män kommer till oss och tycker att det är 
tråkigt att deras vänner inte kan stanna så länge de 
vill.

I april ska Klippan ha disco en lördag på ABF-huset. 
Mer om danserna på baksidan av tidningen.

25 februari är det årsmöte klockan 19,00. Vi är i 
Rådsalen, Fullersta Torg 4 i Huddinge.

Till vårens medlemsmöte har vi bjudit in LSS-
handläggare, habiliteringen och MAS i Huddinge 
(MAS= medicinskt ansvarig sjuksköterska). Vi ska 
fråga hur ohälsa upptäcks hos personer med  
utvecklingsstörning, vilken roll har kommun och  
habiliteringen.

Vårens resa kommer att gå till Göteborg. Vi åker 
när staden är som vackrast dvs. i slutet av maj och 
vi ska bland annat besöka Älvsborgs fästning. Tåget 
tar oss dit och hem och två nätter bor vi på 

vandrarhem nära Slottsskogen.

Hoppas att vi ses på någon av våra aktiviteter.
Catharina Björkander

Danser i Huddinge våren 2014 
31 januari  Löpsjötorparn
21 februari  Björn och Linda Rapp
28 mars  Björn och Linda Rapp
12 april obs lördag Klippan disco
2 maj               Cassius Clay

Tid: 18:30-ca 21:30 insläpp kl. 18:00 
Plats: ABF-Huset, Huddinge 
Entré: 100 kr för medlemmar. 120 kr för övriga. 
Ledsagare gratis.

 

Danser på Arena-Satelliten

Datum: 15/3, 12/4, 17/5 klockan 18-21. 
Adress: Allfarvägen 4, Sollentuna 
Entré: 80 kronor, ledsgare 30 kronor, (fika ingår).

Musikcafé på Eldqvarn

Kom och lyssna på våra trubadurer, dansa och fika! 
Onsdagar 18:30-20:30. 
Häggviks gymnasium, Häggviksvägen 4. 
Gratis entré, fika kan köpas i pausen.  
Musikcafét följer skolans terminer och har stängt  
på loven. 

Runt Länet
Huddinge
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Sollentuna-Väsby
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Runt Länet
Sigtuna
Vi “nybildade FUB Sigtuna” har tillsammans med 
FUB Sollentuna och Upplands Väsby haft en lyckad 
och mycket uppskattad Julgransplundring i Arlan-
dagymnasiet. Den ägde rum den 12 januari. Föru-
tom fika och hembakat var det även folkdansgillet 
från Märsta som spelade och höll i dansen. Vidare 
var det 4st lotterier med fina priser sponsrade av 
COOP EXTRA i Märsta samt ICA Maxi, Häggvik, Clas 
Ohlsons, Sollentuna och Hobbylagret, Sollentuna. 
I samband med hemgång även utdelning av “go-
dispåsar” till alla närvarande på festen. Bilderna är 
från denna tillställning.

Vidare kallar FUB Sigtuna till Uppstartsmöte där 
alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.
Detta äger rum på Forum, Biokällan i Märsta  
klockan 19.00, onsdag den 19 februari.  
Lokal: Mellanrummet.

Disco på Arlanda gymnasium, Märsta
 
23/2, 30/3, 27/4, 25/5 klockan 13-15:30 
Entré: 70 kronor för medlemmar, övriga 100 kronor, 
ledsagare 30 kronor. 
För information: Ruth Myrin, 070 - 763 41 07
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Runt Länet

Den 7 december gick årets Julfest av stapeln hos 
FUB Södertälje/Nykvarn. 120 glada matgäster kom 
och åt gott, minglade, tog lotter, fikade och dansade 
till bandet Helax.

Dans på Trombon, datum se baksidan.  
Adress: Campusgatan 26, Södertälje
Tid: 19:00-22:00
Entré: 120 kronor, ledsagare gratis.
 
Månadsdisco, datum se baksidan.
Adress: Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1A, 
Södertälje. 
Tid: 19:00-21:00
Entré: 75 kronor, ledsgare gratis.

Södertälje-Nykvarn



Runt Länet
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Stockholm 
Fritidsaktiviteter 
I FUB Stockholm har vi varje vecka följande fritids-
aktiviteter. Välkommen att prova på utan kostnad! 
 
Bowling på Birka Bowling onsdagar kl 16.45-17.45 
eller torsdagar kl 16.45-17.45. 

Barngymnastik i Södermalmsskolan lördagar kl 10-
11 (3-6 år) och kl 11.15-12.45 (7-11 år). 
Dansgrupp för barn 10-15 år i Mariaskolan tisdagar 
kl 18-19. 

Vuxengymnastik i Matteus skola måndagar kl 18-
19. 

Innebandy för barn 7-12 år i 
Södra Latin måndagar kl 17-
18.

För information, priser, 
anmälan och kontakt med ledare se vår hemsida, 
www.fubstockholm.se , eller kontakta kansliet på 
tel: 08-600 16 74 eller info@fubstockholm.se 

Vi kan även rekommendera ett antal andra fritidsak-
tiviteter där vi är medarrangörer och FUB-medlem-
mar får rabatt. 

I samverkan med Älvsjö AIK´s simsektion                                                                
Familjebad i Långbrobadet söndagar kl 11-12. Drivs 
av Älvsjö AIK. För mer info och anmälan, kontakta 
Monica Billgren, tel: 070- 929 77 30 eller  
monica@tolpagorni.se 

FUB-Kören på Färgargårdstorget 1 på tisdagar
kl 18-19. 

Drama och teater 13-16 år på Eriksbergsgatan 8B 
tisdagar kl 17-19.15.  
                                                 

Träffpunkt 50+ på Tanto Seniorlokus på Rosen-
lundsgatan 44 fredagar kl 14-16.15                              
Upplevelsemusik på Lagunen, Rosenlunds sjukhus, 
Tideliusgatan 12 onsdagar och söndagar

Danser och discon på 
Fryshuset
FUB-danserna och discona 
fortsätter under våren. Om 
du inte fått ett program redan 
finns det på vår hemsida. 
Du kan även ringa oss på tel: 
08 600 16 74 så skickar vi en 
dansbroschyr. En viktig ändring i programmet är 
att Arvingarna spelar lördag den 10 maj istället för 
fredag den 9 maj som står i programmet.  

Årsmöte och övriga möten i FUB Stockholm 
Snart är det dags för årsmöte i FUB Stockholm 
och Stockholms-Klippan. I år har vi årsmötet ge-
mensamt och alla medlemmar får kallelse skickad 
via post. Här nedan är de möten som hittills är 
inplanerade under våren:

Årsmöte i FUB Stockholm
Tid: Söndag 9 mars kl 13.00-16.00        
Plats: S:t Göransgatan 82 A
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller 
info@fubstockholm.se senast 6 mars.

Paneldebatt om tillgänglighet                  
Tid: Torsdag 27 mars kl 18.30-20.30             
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksbergs-
gatan 8C. 
Anmälan till: Linda Allerth, 08-679 03 32 eller linda.
allerth@sv.se senast 24 februari.

I samverkan med Studieförbundet Vuxeskolan, För 
anmälan, se rutan härintill!   

För anmälan och mer information om 
Studieförbundet Vuxenskolans fritids-
aktiviteter, kontakta Linda Allerth, 
08 679 03 32 eller linda.allerth@sv.se



Introduktion till Karlstadsmodellen – en modell för 
språkinlärning     
Tid: Onsdag 7 maj kl 17.30-20.00
Plats: S:t Göransgatan 82 A
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller 
info@fubstockholm.se senast 30 april.

Prova på segling med Skota Hem            
Tid: Preliminärt en helgdag i maj 
ca kl 10.00-16.00. Mer information 
kommer i medlemsbrev och 
på hemsidan efter sportlovet. 
Plats: Baggenstugan, Hotellvägen 9 i Saltsjöbaden.
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller 
info@fubstockholm.se

Nu har Stället åter öppnade efter juluppehållet och 
över hundra personer hade valt att besöka oss för 
att lyssna och dansa till Häggarna. Kul, tycker vi.

Ledarna har nu lagt en preliminär plan för  
aktiviteter under våren.

Mars
2 Karaoke, dans
9 Bingo Tema
16  Karaoke, dans
23 Karaoke, dans
30 Trollkarl Tema  

April
6  Karaoke, dans
13 Bingo Tema
20 Karaoke, dans
27 Disco

Maj
4   Karaoke, dans
11 Maskerad
18 Karaoke, dans
25 Mamma Mia Tema

Juni
1  Raggarrunda

Observera att programmet kan ändras och aktuella 
aktiviteter hittar du på  
http://www.fub.se/lokalt/fub-jarfalla-upplands-bro

För övrigt är vi mitt uppe i planeringen av vårt 
årsmöte, 50-årsjubileum och valet 2014.  
Lokalföreningen är i år 50 år och vi kommer att fira 
den med en festmiddag på Prince Palace i Järfälla 
den 16 februari. 

Förutom festen i februari hoppas vi att vi ska orka 
med att arrangera fler aktiviteter senare under året 
just med anledning av att föreningen fyller år.
Vi har också för avsikt att starta upp någon form av 
boenderåd. Hur boenderådet ska fungera är ännu 
inte klart, men vi ser ett behov av någon form av 
grupp som kan diskutera boendefrågor i  
gruppbostäderna.

Årsmötet och festplaneringen har gjort att vi inte 
hunnit tänka vidare på aktiviteter inför valet men 
det kommer. Vi är naturligtvis intresserad av om/
vad andra lokalföreningar i länet planerat inför valet 
2014. 

13

Runt Länet
Stockholm - fortsättning

Det är fri entré men föranmälan krävs till 
samtliga möten. För mer information om 
samtliga möten, läs i rutan ”Medlemsinfor-
mation” på www.fubstockholm.se 

Järfälla - Upplands-Bro
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LSS är ju en lönsam affär för samhället

Nu är drevet igång igen!

Med jämna mellanrum drivs en ”propaganda” som 
lyder ”LSS är för dyrt” eller ”Det fuskas med per-
sonlig assistans”. Senaste exemplen denna vecka är 
från Jönköpings Posten och Eskilstuna Kuriren. Man 
kan undra varför det händer just när funk- 
tionshinderrörelsen varit lite mer synlig i debatten?

Bruttokostnaden för personlig assistans är ca 
26 miljarder och för resten av LSS drygt 30 mil-
jarder (2012). I ett förtjänstfullt inlägg av Thomas 
Juneborg visar han att minst 45 % av bruttokost-
naderna går tillbaka till staten och kommunerna. 
Dvs. de 56 miljarderna för LSS blir då netto drygt 30 
miljarder.

LSS sysselsätter drygt 100 000 personer, varav 
många utan LSS skulle vara arbetssökande och 
arbetslösa. Kostnaden för en arbetslös är i spannet 
350 000 till 400 000 kronor per år (lågt räknat). Dvs. 
vi kan säkert ta bort ytterligare 10 – 15 miljarder 
från LSS-kostnaderna.

Då är nettokostnaden för LSS 15 -20 miljarder kro-
nor per år!

För att få en liten jämförelse så kostar de två  
senaste jobbskatteavdragen drygt 20 miljarder med 
tveksam effekt på sysselsättningen enligt experter. 
De totala jobbskatteavdragen på 100 miljarder har 
enligt Konjunkturinstitutet givit ca 100 000 jobb, 
dvs. en kostnad på 1 miljon per jobb.

Den sänkta krogmomsen har enligt Konjunkturinsti-
tutet givit ca 4 000 jobb, dvs. till en kostnad av 1,35 
miljoner per jobb.

Andra jämförelser (siffror för 2012):

-  ROT och RUT kostade ca 17 miljarder
-  Barnbidrag kostade ca 24 miljarder
-  Föräldrapenning kostade ca 25 miljarder
-  Ränteavdragen för lån kostade ca 25 miljarder

Jag kan konstatera att väldigt få ifrågasätter dessa 
kostnader jämfört med LSS!

Jag kan också konstatera att ett jobb inom LSS  
kostar betydligt mindre för samhället än de som  
uppstår via jobbskatteavdrag och sänkt krogmoms.

Varför ifrågasätts då just LSS-kostnaderna av  
politiker och media?

LSS är ju en lönsam affär för staten och  
kommunerna!

Text: Harald Strand

 - vårt mål är att återta LSS

FUBbloggen.se blev reclaimLSS.org i slutet av förra 
året. Tanken med bytet var för att få ett fokus på 
den så viktiga LSS-frågan och fler skribenter som 

engagerar sig för LSS. Nedan presenterar vi en  
artikel från sajten. Gå gärna in och läs samt 
 kommentera: reclaimLSS.org

Reclaim LSS
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Mai Eriksson, 
Tfn: 070-530 68 86,  
e-post: mai.eriksson@iogt.se 
  
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander, 
Tfn: 076-038 64 73,  
e-post: bjorkander@gmail.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,  
Tfn: 08-58 35 00 06, 
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

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

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson, 
Tfn: 08-715 79 89, 
e-post: lillemor.json@telia.com

NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,  
Tfn: 070-356 64 48,  
e-post: h.brittinger@gmail.com

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

SOLLENTUNA-VÄSBY 
Ordförande: Ulrika Lindgren, 
Tfn: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com
Postansvarig: Ruth Myrin, 
Tfn: 08-623 10 65, 
e-post: ruth@myrins.com

STOCKHOLM
Ordförande: Ulf Uddsten
Tfn: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
Kansli: Tfn: 08-600 16 74,  
e-post: kansli@fubstockholm.se

SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Tfn: 076-337 30 11,  
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Tfn: 08-550 352 69,   
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com

SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander, 
Tfn: 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
Lars Thidevall
Södra Roslagen
070-764 87 31
lars.thidevall@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com

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

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

Ulf Uddsten
Stockholm
070-591 41 42
ulf.uddsten@bredband.net

ERSÄTTARE: 
Desirée Björk 
Botkyrka-Salem 
070-731 00 24
desireebjork@hotmail.com

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

Britt-Inger Halvorsen
Norrtälje
070-356 64 48,  
h.brittinger@gmail.com

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
Christina Sundström
Stockholm

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Helene Granath,  
Huddinge
helengladh@hotmail.se

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen
 

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet vintern/våren 2014
För mer information kontakta respektive lokalförening

Februari Orkester  Plats   Arrangör
     28  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

Mars 
       7  Effekt   Fryshuset  Stockholm
       7  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
     14  Disco    Fryshuset  Stockholm
     15  Trubbelbandet  Arena Satelliten  Sollentuna
     21  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
     21  Hans Rytterströms Trombon  Södertälje-Nykvarn
     28  Björn och Linda Rapp ABF-huset  Huddinge
     28      Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
     30  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

April
       4  Voize   Fryshuset  Stockholm
       4  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
     11  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
     12  Disco (Lördag)  ABF-huset  Huddinge Klippan
     12  Häggarna  Arena Satelliten  Sollentuna
     25  Kenneth Hertz  Fryshuset  Stockholm
     25  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
     27  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

Maj
       2  Cassius Clay  ABF-huset  Huddinge
       9  Extas   Trombon  Södertälje-Nykvarn
      10  Arvingarna (Lördag) Fryshuset  Stockholm
      16  Disco tema allsång Fryshuset  Stockholm
      17  Häggarna  Arena Satelliten  Sollentuna
      23  Rövarbandet  Fryshuset  Stockholm
      23  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
      25  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF

Juni
    13  Scotts   Fryshuset  Stockholm


