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Länet Runt har ställt några frågor till Sören Wiklund 
som är styrelseledamot i lokalföreningen Södra Ro-
slagen om deras arbete på den kommunala nivån. 

FUB Södra Roslagen har, framförallt i Täby kommun, 
nått framgångar i arbetet med att förbättra levnads-
villkoren för personer med utvecklingsstörning. 
Bland annat genom ett fritidsprojekt och ett kom-
munalt bostadstillägg. Det pågår också ett arbete för 
att sprida dessa framgångar till lokalföreningens övri-
ga kommuner: Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker. Det börjar också hända saker. Österåker 
har infört ett kommunalt bostadstillägg (som de kal-
lar KBT) och den frågan har också börjat diskuteras i 
Vallentuna. I Vaxholm har föreningen varit delaktig i 
upphandling av ny leverantör för boende och daglig 
verksamhet.  

Vilka är de mest positiva förändrin-
garna som skett de senaste åren?

Införande av ett kommunalt bostadstillägg (KBH) för 
LSS-boenden från 2012 med 90% av den del av hy-
ran som överstiger Försäkringskassans angivna ge-
nomsnittliga bostadskostnad för året. Vi är dock inte 
nöjda med reglerna för KBH, där just användande av 
Försäkringskassans genomsnittliga bostadskostnad 
(som för 2015 är 5975 kr/mån) urholkar hela tanken 
med KBH och vi kämpar för att KBH ska utgå för den 
hyra som överstiger hyrestaket i det statliga bostads-
tillägget (f n 5000 kr/mån).

En skriftlig överenskommelse med Social omsorg och 
Socialnämnden från 2012 om formerna för samver-
kan mellan FUB och kommunen och som bland an-
nat innebär regelbundna möten med LSS-ledningen 
(4 ggr/år), med politikerna i Socialnämnden (1-2 ggr/
år) och med ledningen för kommunens egenregi 
inom LSS (2 ggr/år) samt hur FUB ska få tillgång till 
handlingar och ges möjlighet att lämna yttrande in-
för beslut. Våra möten sker alltid i en konstruktiv 
och positiv anda som vi upplever uppskattas av både 
kommunens representanter och av oss själva.

Skapande av förbättrade förutsättningar för en aktiv 
fritid för vuxna med utvecklingsstörning genom ett 
2-årigt fritidsprojekt som resulterade i Träffpunkten 
i Täby som nu blivit permanent och har öppet varje 
måndagskväll 18-21 med olika aktiviteter som pys-
sel, sång och musik, grillning, tacokväll med mera. 

En större förståelse hos både politiker och tjänste-
män för det snabba behovet av grupp- och service-
bostäder även om den tröga processen gör att vi 
ännu inte fått fram några nya boenden. Inom ett 
par år kommer dock minst tre gruppboenden och 
förhoppningsvis några serviceboenden att färdig-
ställas.  

Har ni tips på hur man kan få till en 
positiv samverkan med kommunen 
samt påverka politiken i en riktning 
som är positiv för våra medlemmar?

För att få till stånd en positiv samverkan krävs en aktiv 
grupp FUB-medlemmar i kommunen som är beredda 
att lägga den tid som behövs för att förbereda och 
delta i de möten man vill åstadkomma. Det är en stor 
fördel om ungefär samma personer deltar på möten 
så att både vi och kommunens företrädare succes-
sivt lär känna varandra.

Prioritera vilka frågor ni vill driva 3-5 stycken och för-
bered ett bra underlag som förklarar problematiken 
och som gärna ger konkreta förslag på hur proble-
men kan lösas (tänk på att de flesta politiker är gan-
ska okunniga om våra medlemmars situation).

Intervju med FUB Södra Roslagen om samverkan 

En bättre ekonomi är viktigt



Begär möte med den politiska ledningen med hänvis-
ning till en eller ett par av era prioriterade frågor och 
hänvisa om det behövs till kommunens skyldighet 
enligt LSS att samverka med intresseorganisationer. 
Använd mötet till att framföra frågorna och föra en 
konstruktiv dialog för att lära känna politikerna och 
låta dem lära känna er i gruppen. Undvik “gnäll” och 
ta inte upp era personliga problem, men använd gär-
na egna konkreta erfarenheter för att beskriva det 
generella problemet.

Följ sedan upp med möten med tjänstemannaled-
ningen och begär att få en skriftlig överenskommelse 
om samverkan enligt mallar från Riks- och Läns-FUB. 
Glöm inte att en överenskommelse om samverkan 
även ställer krav på ett stort engagemang från FUB 
för att bli konstruktivt och utvecklande.

Vilka kommunala frågor står på er 
agenda framöver?

1. Att ge personer med utvecklingsstörning en rim-
lig personlig ekonomi 

Vi vill se en omedelbar justering av reglerna för KBH 
så att KBH gäller från den takhyra som tillämpas i 
Försäkringskassans bostadstillägg (f n 5000 kr/mån) 
och utan övre tak för KBH då Täby kommun rimli-
gen borde kunna påverka hyrorna i LSS-bostäder så 
att de enligt kommunens bedömning inte är oskäligt 
höga.

Vi vill se en justering av reglerna för KBH så att KBH 
blir tillgängligt för alla som omfattas av LSS och där 
Täby kommun har LSS-ansvaret, dvs även de som bor 

i egen lägenhet med t ex boendestöd eller personlig 
assistans och de som bor utanför Täby kommun men 
där Täby kommun köper platsen.

Höj den så kallade habiliteringsersättningen till minst 
13 kr/tim (jfr ersättningen för de som sitter i våra 
fängelser).

2. Att ge vuxna personer med utvecklingsstörning 
tillgång till nödvändiga kultur- och fritidsaktiviteter.

Utveckla arbetet med Träffpunkten och inkludera 
fler personer i det fritidsstöd som egenregin anord-
nar (exempelvis hemmaboende och personer i eget 
boende med assistans). 

Ha tillräckliga personalresurser i alla boenden för att 
kunna genomföra önskade aktiviteter i vardagen, 
både individuella och gemensamma. 

Ledsagarservice även för aktiviteter och resor som 
den enskilde själv eller genom god man beställer och 
betalar. 

Att ledsagarservice kan ges i form av kommunal  
personal eller genom bidrag för ledsagare beroende 
på den enskildes behov och aktivitetens eller resans 
karaktär. 

Tillräckliga personalresurser eller beviljande av led-
sagare för att kunna genomföra årliga semesterak-
tiviteter.

Att kommunen tar fram en fritids- och 
semesterkatalog. 

3. Att omedelbart och på allvar se till att skapa  
erforderliga bostäder

Tidig planering som utgår från antalet berörda in-
divider i aktuell ålder (alltså inte i första hand efter 
antalet som vid en viss tidpunkt har ansökt om bo-
ende).

Kommunen har enligt LSS ett uppsökande och plane-
rande ansvar och bör med sin kännedom om mål-
gruppen och med gardering för överklaganden och 
andra tänkbara förseningar kunna erbjuda ett bra 

Träffpunkten har ordnat tacokvällar
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Fortsättning på intervju

Inbjudan

boende senast när man fyller 25 år om man inte själv 
väljer att avstå.

Planeringen bör ske med stor hänsyn till de individu-
ella behoven genom bland annat bra gruppsamman-
sättningar, tillgång till bra kommunikationer och med 
marknära boende i största möjliga utsträckning och 
speciellt för gruppbostäder.

Egenregi bör prioriteras för drift av kommunens egna 
boenden och driftentreprenader bör helt undvikas.

Vilken eller vilka nationella frågor 
ser ni som viktiga inom den närmsta 
tiden?

Vi anser att de uppenbart orättvisa och diskrim-
inerande frågor som berör den personliga ekono-

min för våra medlemmar med utvecklingsstörning i 
framförallt storstadsregionerna omedelbart måste 
högprioriteras inom FUB-organisationen. 

Ta omedelbart bort taket för det statliga bostadstil-
lägget och även den “förmögenhetsbeskattning” 
som är inbyggd i systemet.

Ta bort den diskriminerande beskattningen av per-
soner med sjuk- eller aktivitetsersättning och som 
omfattas av LSS så att de betalar samma skatt som 
förvärvsarbetande eller möjligen ålderspensionärer.

Inför laglig skyldighet för kommunerna att betala 
habiliteringsersättning vid daglig verksamhet som 
är minst lika hög som för fångarna inom kriminal-
vården.

 

 

 

HUR STÅR DET TILL MED DELAKTIGHETEN 2015?  

 

Habi l iteringspsykologernas yrkesförening, POMS, inbjuder t i l l  en temakväl l  om 
delakt ighet för unga vuxna med funktionsnedsättning . Under kväl len medverkar 
inbjudna föreläsare , företrädare för intresseorganisat ioner och olika 
yrkesgrupper. Det bl ir  t i l l fä l le t i l l  debatt och diskussion för al la .   

Mårten Söder , professor emeritus i  socio logi v id Uppsala universitet , beskriver 
hur att ityder t i l l  funkt ionsnedsättningar och personer med 
funktionsnedsättningar förändrats över t id . Bengt Westerberg , före detta 
socialminister och statsråd, ger sitt perspekt iv på LSS och lagens t i l lämpning idag.  

Företrädare för ol ika intresseorganisat ioner öppnar sedan diskussionen som 
kommer att kretsa kring frågor som: Vad kan göras för att öka möj l igheterna för 
delakt ighet för personer med funk tionsnedsättningar? Finns det särski lda 
l ivsområden där delaktighetsinskränkn ingar är vanl igare? Vad hindrar  delakt ighet? 
Vad möjl iggör delakt ighet? Därefter bjuds al la åhörare att göra sina röster hörda.  

 

 
 

Plats :  Ersta konferens, Norrbysalen, Erstagatan 1K, Stockholm 
Tid :  torsdag 15 oktober 2015 kl . 18:30 -21:00 

Anmäl gärna om du vi l l  delta i  temakväl len på  poms@poms.nu  senast torsdag 8 
oktober. Om du har frågor om arrangemanget går det bra att skicka dem ti l l  
samma adress.  

 
Väl mött,  
POMS styrelse 

DÅ NU ? 

Utbildning Fritid 
Arbete 

Boende 
Religion 

Relationer 
Politik 
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