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Ordförande har ordet!
Harald Strand

God stämning!

Foto: Linnea Bengtsson

Lördag 28 januari var vi, Läns-FUB, värd för RiksFUB:s första LSS-möte i en serie av 5 på olika orter
i Sverige under 2017. De ingår som en del av FUB:s
satsning ”Stärk LSS – Stärk Oss”, som ni gärna kan
läsa om på hemsidan www.fub.se. Ni läser mer om
konferensen här inne i tidningen.
På söndagen efter fick jag 3 mail från kända deltagare från andra län som gratulerade oss till en väl
genomförd konferens och påpekade speciellt den
goda stämningen!
Själv hade jag inte funderat just på stämningen, då
jag tycker att vi på alla våra lite större sammankomster i länet alltid har haft trevligt tillsammans.
Våra medlemmar oavsett om de är anhöriga, andra
aktiva eller personer med egna funktionsnedsättningar är alltid både engagerade och glada, liksom de
naturligtvis var på detta möte också.
Själv är jag hemmablind och tar god stämning för
givet. Jag borde nog tacka er alla för att ni gör mitt
uppdrag som ordförande så roligt, tack!
Naturligtvis presenterades en del problem och hinder, både av Elisabeth och av Pelle Kölhed. Om någon
undrat om Pelle är rätt man, så tror jag att alla som
var med på mötet kan lugna er. Han är skarp och vet
av egen erfarenhet vad LSS handlar om.
Men grupparbetena var kanske ändå det bästa.
8 grupper med fullt fokus och smittsam aktivitet.
Vilken kamplusta! Tack för det ni alla som var med,
och det var drygt 100 personer.
Nästa möte är den 11 mars i Skövde där Lillemor
Holgersson är ansvarig. Alla FUB-medlemmar är
välkomna om ni vill och kan! Anmäl er i så fall i tid.
Se inbjudan på Riks-hemsida.

Jag utmanade Lillemor till att ordna en ännu bättre
konferens. Hon var tveksam till att tävla, men jag
sa att det var ok om resultatet var ett ännu bättre
gemensamt FUB! Hennes svar kom snabbt på västgötska; ”Japp – dä köper ja!”
Lycka till i vår gemensamma kamp för ett bättre LSS!

/Harald
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Ny rapport om LSS-domar

U

nder våren 2016 fick Länsförbundet signaler från medlemmar om neddragningar av
LSS-insatser. Vi bestämde oss därför för att
titta närmare på LSS-domar från Förvaltningsrätten
i Stockholm under perioden januari t o m april 2016
för att se om det rörde sig om någon speciell insats
och någon speciell kommun. Rapporten innehåller
dels fakta och statistik, dels en kritisk studie av ett
antal domar avseende rättssäkerheten.
Vad sticker ut?
Det är två kommuner som “sticker ut” i undersökningen och det är Värmdö och Södertälje. I Värmdö vet
vi att man införde nya riktlinjer under 2016 och drog
in eller ned på LSS-insatser. Vad gäller Södertälje har
vi inte gått på djupet för att ta reda på vad det beror
på. I Stockholms stad är det stadsdelen EnskedeÅrsta-Vantör som sticker ut med högst antal överklagningar. Annars är överklaganden ganska jämnt
fördelade i staden.
Den LSS-insats som har överklagats och prövats
mest under perioden är personlig assistans följt av
bostad med särskild service och kontaktperson.
Detta är inte förvånande utan bekräftar snarare den
bild vi redan har av situationen i länet; det har blivit
svårt att få rätt till bostad med särskild service och
det gäller även kontaktperson.
Rättshjälp
Vi kunde se att chanserna att vinna bifall var betydligt
större med ett juridiskt ombud; av totalt 36 ärenden
som bifölls hade 22 ärenden ombud. Av dessa var
nästan alla ärenden om personlig assistans och det
har sin förklaring i att de oftast får hjälp av juridiska
ombud. Enligt FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning är det en
mänsklig rättighet att ha möjlighet att tillvarata sin
rättskapacitet; se artiklarna 12 och 13. Det bör därför finnas samma möjlighet att föra sin talan oavsett
vilken LSS-insats som är uppe för prövning. Rättshjälp i LSS är därför helt nödvändigt för att leva upp
till konventionens krav anser vi.

Kommunen driver på
Vi såg att kommunerna driver mål upp till Kammarrätten. Detta syntes tydligt vad gäller personlig assistans och bostad med särskild service. Bostad
med särskild service är för övrigt den insats som har
högst andel avslag samt näst flest antal överklagningar under den period som vi har undersökt. Det är
anmärkningsvärt att vad gäller den insats som får
minst antal bifall i förvaltningsrätten väljer kommuner ändå att överklaga. Med hänsyn till att det är de
två mest kostsamma insatserna för kommunen är
det troligtvis av ekonomiska skäl som gör att kommunen väljer att processa vidare.
Bristande rättssäkerhet
Vi ville analysera domstolens bedömning i mål där
den enskilde fått avslag för att se hur målet ”att leva
som andra” i 5 § LSS förverkligades genom domen.
Enligt vår mening och enligt propositionen bör den
som prövar en ansökan om en LSS-insats ställa behoven mot detta mål; d v s behöver personen insatsen för att få möjlighet att leva som andra? Vi
såg i vår granskning att domares egna attityder och
värderingar ibland ger avtryck i domskäl. Vi ser även
att tolkningar utifrån LSS mer liknar tolkningar enligt
socialtjänstlagen.
Vår slutsats är att allmän rättshjälp är ett nödvändigt tillägg i LSS när den enskilde ska pröva sin rätt
i domstol – och att kompetensen om LSS måste öka
både i kommunerna och hos juristerna i Förvaltningsrätten.
Rapporten heter “Hur får man rätt i LSS-mål?” och
kan laddas ned på länets hemsida under “rapporter”.
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Nytt plastkort från Försäkringaskassan
Om man är studerande och över 20 år så behöver
man kunna uppvisa ett CSN-kort tillsammans med
sitt id-kort för att resa till rabatterat pris på tåg och
bussar i Stockholm. Om man har sjuk- eller aktivitetsersättning behöver man visa upp Försäkringskassans “Intyg för förmånstagare”. Intyget från
Försäkringskassans är ett pappersdokument, till
skillnad mot plastkortet från CSN.

kort, vilket Försäkringskassan avser införa inom en
“nära framtid”. Fram till dess är det emellertid viktigt att alla som åker kommunalt med SL har både
id-kort och intyget från Försäkringskassan i pappersformat.
Om man behöver ett nytt intyg kan man beställa
det hos Försäkringskassans kundcenter på telefonnummer 0771-524 524.

Länsförbundet har uppmärksammat SL om att det
är risk för att man inte har med sig detta intyg och
att man inte känner till att det behövs, vilket medför
att man måste betala en högre avgift om man inte
har det med sig.
Vid kontakt med Försäkringskassan har Länsförbundet framfört behovet av ett intyg i form av ett plast-

Hur går det med färdtjänsten?
HSO Stockholms län har jobbat hårt med färdtjänstfrågan sedan i somras. HSO har bl.a. träffat
landstingspolitiker, drivit frågan i resursgrupper och
i samverkansråd.
Det som Trafikförvaltningen gör konkret är:
•
att se till att det finns fler taxibilar för
färdtjänst,
•
fler trafikledare och resurser för att 		
hantera förseningar,
•
att skapa tekniska lösningar till leverantörerna för att förbättra effektiviteten och
planeringen av trafiken,
•
att vid förseningar ska taxibolagen kunna
samverka bättre för att hitta en taxibil och
lösa situationen,
•
att färdtjänsten ökar resurserna till 		
resegarantin för att hjälpa de resenärer
som drabbats av förseningar.
Det innebär att de som drabbas och 		
beviljas ersättning kommer att få betalt
för insänt taxikvitto mycket snabbare.

Trafikförvaltningen bedömer att dessa åtgärder
ska göra att man kommer till rätta med förseningarna. De problem som har uppstått skapar otrygghet för alla och detta vill nu trafikförvaltningen få
bort. Åtgärderna som taxibolagen nu genomför ska
få positiva effekter för den som reser med färdtjänsten och Trafikförvaltningens färdtjänstverksamhet följer utvecklingen noga.
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Temadagen om LSS lördagen 28 januari
Det blev stor uppslutning när årets första temadag
om LSS gick av stapeln på hotell Anglais i Stockholm.
Länsförbundet var värd för dagen och Harald Strand
moderator. Efter ett inledande tal av Harald om LSS
idag vidtog en genomgång av den pågående LSSutredningens sammansättning och uppdrag.

Riksförbundets representation i utredningen
Utredaren Desirée Pethrus har tre sekreterare till
sin hjälp; en ekonom, en statsvetare och en jurist.
Riksförbundet FUB:s Judith Timoney arbetar sedan
årsskiftet 40% tillsammans med Pelle Kölhed, som
är en av de två experter i utredningen som har anknytning till funktionshinderrörelsen. Pelle är vice
ordförande i Handikappförbunden. Jesper Symreng
och Thomas Jansson sitter med i en av utredningens
flera referensgrupper och Jesper finns även med
i en arbetsgrupp som arbetar under Pelle Kölhed.
Utredningens förslag ska redovisas i oktober 2018.
Hör av er till utredarna!
Pelle Kölhed uttryckte oro över den fokus som
ligger på besparingar inom assistansersättningen,
men var tydlig med att han är envis och att han
kommer förhandla hårt med utredarna för att det
ska bli så bra som det går. Han uppmanade alla som
var där att själva höra av sig direkt till utredarna för
att berätta om hur LSS fungerar eller inte fungerar.
Mailadressen till utredningen är:
S.LSS@regeringskansliet.se
Länsförbundets rapport om LSS
Elisabeth Langran redogjorde för Länsförbundets
rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten i Stock-

holm. På sida 4 kan du läsa mer om innehållet i rapporten.
Gruppsamtal
Efter lunch delades alla in i olika grupper beroende
på vad man ville prata om; daglig verksamhet,
boende, personlig assistans, anhörigstöd eller
allmänt om LSS. Klippan samlades för sig och hade
många synpunkter som nedtecknades för att kunna
användas i det fortsatta arbetet med LSS. I de övriga
grupperna pågick livliga diskussioner och erfarenhetsutbyten, som även dem nedtecknades för att
kunna användas framöver. “Det här var bra, det här
skulle vi göra om”, sa en av deltagarna när klockan
visade på eftermiddagskaffe och samtalen tycktes
kunna fortsätta en bra stund till.

Deltagare i samspråk om LSS

Länsförbundet är med och påvekar
Harald Strand har redan kontakt med Pelle Kölhed
och de träffas för att prata om just LSS. På så sätt
kan Haralds kunskaper och insikter komma utredningen till del trots att han inte formellt är med.

Elisabeth Langran, Pelle Kölhed och Harald Strand

Jag slogs av vilken sanningen det ligger i uttrycket:
“Tillsammans är vi starka”. Nu är det inte tid att vara
tyst, nu är det tid att berätta för att påverka med
kraft!
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Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Omsorg har slagit ihop sina webbplatser. De har
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

Reclaim LSS
Inlägg från reclaimLSS.org
Av Harald Strand

Ekonomi i LSS-utredningen

I

den LSS-utredning som just påbörjats har ansvarig minister ålagt utredaren mycket
tydligt att utreda hur man kan minska statens LSS-kostnader, dvs. assistansersättningen. Det
finns inget i direktiven om att utreda LSS-personernas ekonomiska situation. Tvärtom avvisar utredaren att ta med det i utredningen.
När kommunpolitiker föreskriver att LSS-handläggarna skall spara på LSS-insatser för att minska kostnader, så anbefaller man dem att begå lagbrott. Det är
nämligen bara individens behov som får styra beslut
om insatser, inte kommunens resurser (obalans
mellan kommuner justeras i LSS-utjämningssystemet).
Både staten och kommunerna fortsätter enträget att
prata kostnader, trots att Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD f.d. Regeringsrätten) i flera domar slagit
fast, att det bara är behov inte pengar eller andra
kommunala resurser som skall avgöra LSS-beslut om
insatser.
Det är i högsta grad anmärkningsvärt att våra myndigheter struntar i HFD!
Man måste som ansvarig politiker och/eller myndighetschef ha stora skygglappar om man undgått att
LSS-personer är ”Fångad i fattigdom” som vår (FUB)
rapport tydligt beskriver och som uppmärksammats i Sveriges Radios program Plånboken i P1 i april
2016. Ansvarig minister var också intervjuad! Det

som framgår är att LSS-personer som är tvungna att
flytta till gruppbostad på grund av onödigt (kanske
olagligt) höga hyror blir dömda till livslångt socialbidrag (försörjningsstöd). Nu händer det inte så ofta
då vi föräldrar fortsätter att stötta våra vuxna barn
med pengar så länge vi kan. Men det är långt ifrån
meningen med LSS, ett liv som andra med goda
levnadsvillkor!
Att min tro på jurister i Förvaltningsrätten inte är så
hög, det vet de flesta som läst mina debattinlägg.
Samt att jag irriteras över hur många kommunpolitiker behandlar sina utsatta kommuninnevånare, när
de utnyttjar juridiska dribblingar för att göra livet
sämre för personer som redan har svåra funktionsnedsättningar.
En sådan uppenbar ”blindhet” för både ministrar
och kommunansvariga är 19 § i LSS. Där står väldigt
tydligt ”Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet
och kulturella aktiviteter får tas ut av dem som har
hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt
de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna
får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen ska se till att den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga behov”.
Om man som vi visat efter att betalt nettohyran inte
har några pengar kvar (ofta minus) till övriga utgifter,
så borde väl ansvariga reagera? Socialbidrag är väl
inte till för dessa personer och det kan väl knappast
vara ett liv som andra med goda levnadsvillkor?
Att ministrarna prioriterar sin ekonomi, säger en
hel del om deras attityder!
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Reclaim LSS
Harald Strands “LSS-skolan” är nu färdig och går att ladda ned på adressen:
http://hejaolika.se/lss-skolans-lektioner. Titta även in på hejaolika.se där Harald har påbörjat
en ny “skola”. Denna gång handlar den om FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.

Runt Länet
Södertälje
Julfest

Den 4 december gick årets julfest i Södertälje av
stapeln och det blev en mycket lyckad fest. Julstämning på hög nivå med julmusik, glödd, pepparkakor samt jultallrik.
Efter allt ätande och fikande så bjöds det upp till juldanslekar. På vägen hem fick alla en julklapp.

Dans på Trombon

Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19:00-22:00
Entré: 130 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida

Disco på Allaktivitetshuset

Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis
Datum se tidningens baksida.
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Runt Länet
Sigtuna
Julgransplundring

Den 8 januari var det julgransplundring på Arlandagymnasiet tillsammans med FUB SollentunaVäsby, FUB Sigtuna och ABF Sigtuna.

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.

Märsta folkdansgille stod för musiken och ledde
dansen kring granen. Lotteripriser skänkta av bl.a.
ICA Maxi Sollentuna och Stora Coop Märsta blev
mycket uppskattade av våra medlemmar. Cirka
120 medlemmar kom, fikade, dansade och hade
en trevlig stund tillsammans. Här nedanför ser du
några bilder från julgransplundringen.

Nacka-Värmdö
Medlemsträffar

Våra medlemsträffar äger rum följande datum under våren: 5 februari, 5 mars, 26 mars (kombinerat
årsmöte) samt 14 maj. På träffen den 14 maj blir det
musik och dans med vår trogne musikant TOMAZ,
som kommer med sin orkesteruppsättning.
Det blir kul!
Vi ses i Handikappforums lokal på Järla skolväg 23,
plan 1. Träffarna börjar alltid kl. 13.00 och slutar
14.30. Beställ färdtjänst hem senast kl. 14.30.
Ibland kommer det att bli underhållning och ibland underhåller
vi oss själva, men det kommer
alltid att bjudas på gott fika och
trevligt sällskap!

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen i FUB Sigtuna har fyra
inbokade möten, ett i kvartalet, med kommunens representanter för omsorgsverksamheten.

Du kan anmäla dig eller vilka som kommer till vår
e-post: fubnackavarmdo@gmail.com
Titta gärna in på vår hemsida:
www.fub.se/lokalt/fub-nacka-varmdo

Årsmöte

26 mars är det årsmöte kombinerat med medlemsträff. Vi hoppas på stor uppslutning då!
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Runt Länet
Huddinge
Träffpunkt för seniorer
Vad gör man när man blivit 65+ i Huddinge? Jo, då
åker man till Rådsalen som ligger vid Fullersta torg
precis vid pendeltågstationen. Föreningen Rådsalen
är en paraplyförening för Huddinges funktionshinderföreningar på Rådstuguvägen 19 i Huddinge.
Januari 2016 beviljades ABF Huddinge i samarbete med FUB och Huddinge kommun medel från
Allmänna Arvsfonden för att starta projektet ”En
annan del av Huddinge – Vi ToK kloka – Vi Teater och
Kultur kloka” och som vänder sig till intellektuellt
funktionsnedsatta från 7 år och uppåt. Projektets
mål är att alla som är teater- och allmänt kulturintresserade ska få möjlighet att vara delaktiga i och
utöva sitt intresse.
Under hösten 2016 startades ”Träffpunkten” upp i
Rådsalens lokaler. Alla som är 65 år och äldre kan
komma till Rådsalen på torsdagarna för att umgås
och fika. Varannan vecka kan man t. ex förutom att
fika även pyssla eller baka och varannan vecka är
det musikunderhållning med levande musik och allsång. Man kommer om man har tid och lust, ingen
föranmälan behövs, och det kostar bara 20:- /gång.
Under hösten träffades vi på torsdagsförmiddagarna men till våren blir det 10 torsdagseftermiddagar
kl. 13.00-15.00 med start den 16 februari. Det är
deltagarna själva som önskat eftermiddagstid då
det kan bli stressigt att hinna på förmiddagarna.
Det är jättekul att lära känna alla och se hur
kul alla tycker det är att komma hit och träffa gamla
bekanta som de kanske inte sett på länge. Det är
som en fritidsgård för äldre, säger Inger Melker som
är en av ledarna.
Det här är verkligen något som behövs,
säger ledsagaren Agneta, för det finns många äldre
som inte har så mycket att göra under vardagar.
Per-Erik är en flitig besökare på Träffpunkten och
han tycker att det är jättekul att komma och träffas
och fika. Musikunderhållningen och att få baka hör
till favoriterna.

Just musiken tycker de flesta är särskilt kul och de
sjunger med i de populära sångerna som Ronny på
gitarr och Håkan på piano och dragspel framför.
Har man någon önskelåt så går det bra och ofta får
besökarna höra roliga anekdoter om låtskrivarna
och deras musik.

Alla som är 65+ är hjärtligt välkomna till Träffpunkten i Huddinge i vår och är det så att det finns någon
som är lite yngre men ändå dagledig så finns det
plats för den med.
Vid pennan
Gunilla Wester
Projektledare ABF Huddinge

Utmaningar för fritidskonsulent
Jag träffade Eliz Lindström för ett samtal om hennes
arbete i Huddinge kommun en dag mellan jul och
nyårshelgen.
Eliz arbetar som fritidskonsulent för personer med
funktionsnedsättning och innan hon började arbeta
i Huddinge kommun så arbetade hon bland annat
på teater med snickerier och dekor. Det var precis
det om kommunen behövde.
Eliz har mycket kontakt med andra kommuner, mest
med Botkyrka kommun som har många gemensamma aktiviteter med Huddinge kommun. Hon har
ett mycket stort kontaktnät med föreningar, grannkommuner, studieförbund, gruppbostäder och anhöriga till ungdomar med en funktionsnedsättning.
Fritidsnätet håller hon uppdaterat med aktiviteter i
Huddinge.
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Runt Länet
Eliz har hur mycket idéer som helst, så finns det
bara intresse och handledare så är det bara att
köra igång. Just nu så finns det mycket aktiviteter
där ungdomar som kommit ensamma till Sverige är
handledare för många aktiviteter, både idrott och
teater.
För att få till en aktivitet så vill hon gärna få in
önskemål, det kan vara från anhöriga, föräldrar,
personal på gruppbostäder eller att man helt enkelt ringer till Eliz och berättar vad man vill göra.
Då försöker hon få till en grupp och ledare, ofta i
samarbete med något studieförbund. Studieförbundet Vuxenskolan har hon mycket sammarbete
med. Sommarkul som läger på Lida, tjejfest mm.
Blir det tillräckligt många deltagare så kommer den
igång. Ofta så är det lättare för barn och ungdomar
som bor hemma att komma iväg till aktiviteterna,
då är det mamma eller pappa som följer med. Bor
deltagarna i gruppbostad och behöver få hjälp för
att komma iväg och ledsagning så kan det vara
svårare. Ofta så kan man inte komma iväg så ofta
man vill då det saknas personal på gruppbostaden.
Vad många inte tänker på är att vara fritidskonsulent för personer med funktionsnedsättning är
att mycket tid går till att träffa personal i skolor och
på boenden. Många behöver också extra stöd och
tid på sig att komma in i aktiviteten. Restid, ordna
med kläder, allt detta tar lång tid och då kostar
det också pengar. När ”normalstörda” går på
t.ex. en kurs så behöver man ofta inte fundera på
färdtjänst, ledsagare mm.
En annan utmaning är att få kontakt med personer med invandrarbakgrund som har någon form
av funktionsnedsättning i familjen. Men även där
finns det möjligheter att få en aktivitet som passar
för familjen.

Dans

Danserna i ABF-huset, se tidningens
baksida.
Entré: 100 kronor för medlemmar,
övriga 120 kronor, ledsagare gratis.

Sollentuna -Väsby
Julgransplundring

Söndagen den 8 januari hade FUB SollentunaVäsby bjudit alla medlemmar till julgransplundring.
Det kom ungefär 120 personer. Festen hölls i
Arlandagymnasiet i Märsta och det var Märsta
Folkdansgille som stod för fin
musik och dans kring granen.
Efter fikastunden då lotter såldes, kom sedan vinstutdelning i
de 4 lotterierna. Många gladdes
åt fina och goda vinster. Innan
vi slutade, så delade tomtemor
och tomtefar ut en godispåse

Årsmöte

Vårt årsmöte äger rum tisdagen den 7 mars
kl. 18:00 i Brohuset nära Rotebro pendeltågsstation. Klippan har sitt årsmöte samma dag i Brohuset. Vi startar med trevlig underhållning. Håll utkik
i brevlådan, snart kommer inbjudan till årsmötet.

Dans på Arena Satelliten

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

Både Eliz och vi Huddinge FUB får ofta höra önskemål av personal på boenden om aktiviteter för
äldre som inte har någon daglig sysselsättning.
Men när vi ordnar det så önskar vi att fler kommer
och deltar.
/ Catharina Björkander
Lördag 1 september 2012
Klockan 18.30 – 21.30
Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

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

ver
izCo

D

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)

l

s til

Dan
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Musikcafé på Eldkvarn

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

Botkyrka Salem
Botkyrka Salem har haft en välbesökt julgransplundring. Innebandyn fortsätter som vanligt på
tisdagar i Björkhagaskolan.

Årsmöte

Vårt årsmöte kommer att äga rum lördagen den 18
mars kl. 14:00 på ABF-huset i Hallunda på
Hallundavägen 26 i Norsborg.

Läns-Klippan
Årsmöte

Läns-Klippan har årsmöte.
När? Lördagen den 25 mars
Tid? kl. 13.00-ca 14.30
Plats? Rosenlundsgatan 44, Stockholm
Mer information kommer med kallelsen.

Riksklippan byter namn

Riksklippan byter namn till Inre Ringen i maj
2017.
Länsklippan i Stockholm kommer också att föreslå årsmötet att byta namn i maj 2017.
Förslaget är:
Vi föreslår att alla klippansektioner gör som
Riks-Läns- och Stockholms-Klippan och byter
namn. Det gör det lättare för alla att se att vi är
samma förening.

FUB Inre ringen
Stockholms län

Södra Roslagen
Vad hände på mötet om LSS-boende i
Täby?

Mötet
den
21 november
blev
mycket
välbesökt. Det
var nästan 40
personer på
plats.
Även
politiker och
tjänstemän hade ställt upp på ett föredömligt sätt.
Efter att vår ordförande Claes Oldin hälsat välkommen fick socialchefen Claes Lagergren ordet och
redogjorde för de prognoser som finns för behovet
av bostäder (nämrare 100 lägenheter inom 10 år)
och de beslut som är tagna om nyproduktion (24
lägenheter). Det var lätt att konstatera att behovet
av nya både grupp- och servicebostäder vida översteg nyuproduktionen. Detta är mycket illvarslanade eftersom det tar lång tid från beslut till inflyttning.
Chefen för Samhällsutvecklingskontoret, Joachim Quiding, redogjorde därefter för läget gällande de fyra gruppbostäder som
är planerade (24 lägenheter) och
de tankar man har framöver.
Framförallt hoppas man att det ska bli grupp- och
servicebostäder bland de bostäder som ska ligga
på Täbygaloppområdet. Detta är dock flera år
fram i tiden. På plats fanns också ordförande i socialnämnden, Thomas Nilsonne, och ordförande i
Stadsbyggnadsnämnden Johan Algernon. De intygade att detta hade högsta prioritet och att det
inte fanns ekonomiska restriktioner. Sist upp att
prata var socialutskottets ordförande Patric
Hamilton. Även han vidhöll att det här är prioriterade grupper. Han fick många frågor kring taket i det kommunala bostadstillägget. Detta tak är
nämligen lägre än de faktiska hyrorna i de nyproducerade gruppbostäderna.
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Mötet avslutades efter att politiker och tjänstemän
lämnat, med ett möte där övriga deltagare diskuterade vad som kunde göras åt den problematiska situationen. Sören Wiklund föreslog att det
skulle startas en arbetsgrupp inom FUB i Täby som
skulle försöka komma vidare. Några av de närvarande föräldrarna anmälde sig men det behöver
bli fler i arbetsgruppen. Så alla ni i Täby som har
barn som behöver flytta hemifrån under de närmaste tio åren har allt intresse av att gå med i den
här arbetsgruppen.
Till er som inte bor i Täby kan sägas att situationen
är likadan i de flesta övriga kommuner. Det finns en
brist på bostäder och det är svårt att få ekonomin
att gå ihop när man flyttar hemifrån på grund av de
höga hyrorna i nyproduktionen. Alla kommuner har
inte heller något kommunalt bostadstillägg på det
sätt som Täby har.

Ny arbetsgrupp om boende i Täby

Den önskade gruppen har nu bildats så ni som är
intresserade av boendefrågan i Täby tar lämpligen
kontakt med vår ordförande Claes Oldin för mer
informaton. Tel. 070-266 27 53 eller e-post
fam.oldin@telia.com

Vi vill informera snabbare och oftare

För att kunna göra det behöver vi e-postadresser
till så många medlemmar som möjligt. Skicka din/
er adress till info@sodraroslagen.fub.se

Stockholm
Kallelse till årsmöte i FUB Stockholm

Alla medlemmar i FUB Stockholm är varmt välkomna på årsmöte i FUB Stockholm och StockholmsKlippan söndag 12 mars kl 12.00-15.00. Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns på www.
fubstockholm.se samt har även gått ut via mail till
medlemmar i FUB Stockholm.
Tid: Söndag 12 mars kl 12.00-15.00.
Plats: S:t Göransgatan 82A
Anmälan till: Stefan Fagerström, 08-600 16 74 eller
info@fubstockholm.se senast måndag 6 mars.

Vill du engagera dig i FUB Stockholms eller Stockholms Klippans arbete? Vill du vara med och arbeta för ökad delaktighet för personer med utvecklingsstörning? Vi i valberedningen söker efter
dig som är sugen på att arbeta i styrelsen. Men
även om du inte känner dig beredd att ingå i en
styrelse vill vi som valberedning gärna ha kontakt.
Det räcker med att du vill veta mer eller kanske engagera dig i en specifik fråga. Tveka inte kontakta
någon av oss!

Fritidsaktiviteter

Annika Nyström Karlsson, annika.nystrom.karlsson@bredband.net eller
Lotta Rosenström, rosenstrom.lotta@gmail.com

Broschyr med samlade aktiviteter från hela Norrort går att ladda ned från: http://ww.taby.se/Uppleva-och-gora/Fritid-for-dig-med-funktionsnedsättning/Fritidsaktiviteter-for-funktionsnedsatta.
Klicka sedan under Relaterade dokument på Broschyr Meningsfull fritid

Köp förköpsbiljetter till våra danser!

Aktiviteter går också att hitta på vår hemsida:
www.fub.se/roslagen och på www.fritidsnatet.se

Då vi strävar mot en kontantfri hantering på FUBdanserna på Fryshuset vill vi tipsa om att köpa
förköpsbiljetter. Det är ett bra alternativ till kortbetalning eller betalning via swish och det är både
smidigare och billigare än att lösa biljett på plats
vid varje dans. Fram till 1 april säljer vi 12 biljetter
för 1000 kr. Beställs enklast genom att maila adress
dit biljetterna ska skickas till info@fubstockholm.
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Styrelsearbete är både att ge och att få!

Vi i valberedningen har fått en pratstund med
Torbjörn Dacke i FUB Stockholms styrelse. Som
pappa till en väldigt aktiv 23-årig son med utvecklingsstörning har han haft kontakt
med FUB genom åren berättar
han. Han kom med i styrelsen för
att han själv ville bidra till FUB:s
arbete. Men han hoppades också
att få mycket för egen del, t ex nya
kunskaper.
Styrelsen träffas 8-10 gånger per år med uppehåll
på sommaren och man har ett nära samarbete
med verksamhetschef Stefan Fagerström på kansliet. Styrelsen har en naturlig arbetsfördelning utifrån intressen och kunskaper bland ledamöterna.
Torbjörns hjärtefrågor är bostad, arbete, fritid och
inte minst ekonomi. Hans uppgift i styrelsen har varit ekonomiska frågor och han har stöttat kansliet i
arbetet att stärka FUB:s ekonomi.
Stockholms FUB sjuder av aktivitet och kansliet gör
ett fantastiskt arbete tycker Torbjörn. Danser,
krysning, idrott, studiecirklar, Skansendag. Och
2016 tillkom flera nya aktiviteter. Till exempel deltog FUB Stockholm för första gången i Prideparaden. Den dagen minns Torbjörn med en extra
värme.
Det ger så mycket att vara med i styrelsen tycker
han. Att FUB utvecklas innebär hjälp till självhjälp.
Våra anhöriga får ett bättre liv. Men styrelsearbetet innebär också att man lär sig saker hela tiden,
får svar på många frågor. Övriga i styrelsen har så
mycket kunskap. Styrelsearbete är roligt!

och sedan då?”. Kommande datum under våren
är 31 mars och 19 maj. Programmet finns på våra
hemsidor och anmälan görs till Studieförbundet
Vuxenskolan, gå in på sv.se/stockholm och skriv
”frukost” i sökrutan.

Vi bjuder på frukost på våra frukostseminarier!

Apropå Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar vi
tillsammans med dem en LSS-cirkel för närstående
under våren, som leds av Bengt Lyngbäck. Cirkeln
startar torsdag 9 mars kl 17.00-19.15 och anmälan
görs via sv.se/stockholm. Sök på ”LSS”.
För frågor, kontakta Bengt: bent.lyngback@icloud.
com.
Och boka redan nu in tisdagen den 25 april kl 1517 på biograf Victoria då LSS-cirkeln avslutas med
ett panelsamtal om LSS-utredningen. Rubriken är:
Jämlika levnadsvillkor - hur?. ”Jämlika levnadsvillkor och full delak¬tighet i samhället” är ett direktiv från regeringen men hur kommer vi dit? Vad
händer i utredningen och hur kan vi påverka? Anmälan sker via sv.se/stockholm. Sök på ”panelsamtal”.
I höstas arrangerade vi en fullsatt föreläsning om
Babblarna i Karlstadmodellen. Då trycket på den
föreläsningen var så stort kommer nu en ny chans
att få höra Jeanette Persson berätta om bakgrunden till de populära figurerna som används för
språkträning med små barn. Kontakta Jeanette via
jeanette@sprakom.se för mer information om datum och lokal.

Övriga aktiviteter/möten

Våra frukostseminarier om arbetsmarknaden, som
arrangeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska Downföreningen, fortsätter
på Tjärhovsgatan 6 under våren. Första frukostsamtalet är fredag 10 mars kl 07.30 då bland annat Stadsmissionens dagliga verksamhet ”Remake”
kommer och pratar under titeln ”Praktik, praktik

På vår hemsida, www.fubstockholm.se, finns alltid
aktuell information om vår verksamhet.
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Danser på Fryshuset, se tidningens baksida.
Adress: Mårtensdalsgatan 6, Stockholm
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Reportage:

Galan i Täby

Bakgrund

För nionde året i rad anordnades i Täby en Gala för
personer med intellektuella funktionsnedsättningar
den 5 februrari. Platsen var Såstaholm Hotell och
Konferens. Ca 180 personer var samlade i denna
herrgårdsliknande miljö.

Världspremiär av film

Ett ca 3 timmar långt galaprogram inleddes med en
tillbakablick över året - en inspirationsfilm - ”Resor
och utflykter 2016”. I filmen följer man ca 70 personer i Täby och vad de har gjort på sina gemensamma
aktiviteter. Filmen visade reportage från utflykter
såsom Segling med övernattning, Höghöjdsbana,
Äventyrsdag med Plexus, Köra bil, Djursafari, Köra
hjullastare, Gocart, Besök på kärnkraftverk, Kräftfiske, Övernattningar för de med stora fysiska begränsningar i både närmiljö och i t.ex Trosa skärgård.
Vinterresan till Vemdalen och Sommarresan till
Göteborg fanns också med. Det hela toppades med
en annorlunda flygupplevelse - att flyga med som
passagerare i ett litet sportflygplan.

Galapriser

Efter filmen delades det ut olika priser , bl.a
bowlingpriser och diplom för att man flugit
flygplan.

Artister

Det var ett omfattande artistuppbåd. Johannes
Brost, nu högaktuell med sin medverkan i Let`s
Dance och som slottsherre i ”Stjärnorna på slottet”
var med. Det är femte året i rad han är med. Han
nämnde redan efter första gången i en tv-intervju
om galan - ”jag kommer gärna tillbaka”. Och så har
det blivit. Flera år i rad.

Johannes Brost

Jan ”Se på mig” Johansen är också ett självklart
namn sedan många år.

Mingel

Såstaholm bjöd på lyxiga snittar och läskande
bubbel i pausen till tonerna av den välljudande
Brunnsoktetten.

Jan Johansen

Brunsoktetten

Foto: Stefan Sigemo
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Scenuppträdanden

Alltifrån härliga jazznummer till specialskrivna tunggunglåtar som ”Det finns inga sälar i Sälen”stod på
repertoaren. Cykeldemonstrationer och oväntade
sälinslag blandades med intensiva duetter och kärleksförklaringar på scen. I duetterna medverkade
även de lokala artisterna från Täby Josephine,
Håkan, Matilda, Johan, Cissi och Celine.
Janne och Celine

Annika Herlitz, känd från både melodifestivalen och
musikalscenen, är också en av pelarna. Hennes syster - Mette Herlitz - är musiker och kompositör och
tillhör även världseliten inom dans.

Janne och Josephine Pousette i duett

Mette dansar

Johan ”Plexus” Oldenmark var med och var lite härligt galen. Han är kanske mest känd som den snälle
gladiatorn som inte vill vara stygg. Det gillar vi. Och
Johan är snäll, på riktigt. Som om inte detta vore
nog så bidrog ”Svart Pist Band” med förträffligt
beat. I vanliga fall är de Robert Wells husband, men
nu var de alltså hos oss och höll takten. De killarna
heter Roine (trummor), Lars (bas) Micke (gitarr).

Annika Herlitz och “Svart Pist Band”

Josephine Pousette och Annika Herlitz

Talkshow

På galan har Gustav
Paulsson ett inslag med
en egen talkshow. Det
är lite som ”Skavlan”
fast det här är med
Gustav. Ingen vet riktigt
vad som skall hända på
showen. Förutom Gustav. Han är superproffsig. Han ställer frågor,
ibland lite klurigt.
Foto: Stefan Sigemo

Gustav Paulsson
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En gång ställde han frågan ”Vad är din favoritinsekt?”. Då tog Johannes Brost fram sin nya fina guldbagge. Kul tyckte vi som var där. Gustav är en härlig
kille.

Vad tycker Annika Herlitz om galan?

Det är ett ”arrangemang som är ambitiöst, välgjort
och proffsigt, men som inte handlar om att tjäna
pengar utan om att ge något, att bidra.”. ”Det är
som en stor kärleksbomb!”

Vad tycker Mette Herlitz om galan?

GG Show, Gustav är talkshowvärd

Vad tyckte publiken om galan?

Lokalen var helt fullsatt. Redan nu planerar många
för att vara med på nästa gala. Bästa galan hittills,
sade flera.

”Jag har varit med i många år nu, men jag tycker
det är en lika häftig upplevelse varje gång. Galan
pågår inte bara en kväll utan är något som målgruppen pratar om och tänker på under hela året. Det
hålls audition, man repar nummer, skriver sånger,
planerar kläder m.m. Och när kvällen väl kommer
är allt välplanerat in i minsta detalj, från det vackert uppdukade tilltugget till pausnummer och proffsig teknik. Jag vet att den här målgruppen inte är
bortskämd med att känna sig som glamourösa
hedersgäster och/eller gala-artister men den här
kvällen är det precis det dom är...”

Vad tycker Johannes Brost om galan?

Som Brost sade till publiken: ”Nu kör vi nästa år
igen, eller hur?”. Publiken jublade och dansade ut i
februarimörkret...

Vi ses på Galan nästa gång!

Greger i fåtölj

Malin och Otto uppträder

Text: Greger Schollin-Borg

Foto: Stefan Sigemo
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Lokalföreningarna i länet

Läns-Klippan

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,

ORDFÖRANDE
Lennart Bäck,
Sollentuna-Väsby
lennart_beck@hotmail.com

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

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

Länsförbund

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

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

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

SOLLENTUNA-VÄSBY
Ordförande: Ulrika Lindgren,
Telefon: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com

ERSÄTTARE:
Eva Flygare-Wallén
Stockholm
076-347 08 04
eva.flygare.wallen@ki.se

STOCKHOLM
Ordförande: Iren Åhlund
Telefon: 073-159 37 49
e-post: iren.ahlund@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-600 16 74,
e-post: kansli@fubstockholm.se
SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Telefon: 076-337 30 11,
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Telefon: 08-550 352 69,
e-post: fub.sodertalje.nykvarn@outlook.com
SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Claes Oldin,
Telefon: 08-541 303 56,
e-post: fam.oldin@telia.com

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby
08-754 28 16

margareta-magnusson@tele2.se

Posttidning B

Danser i Länet 2017
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.
Mars		Orkester		Plats			Arrangör
10		
Björn och Linda		
ABF-huset		
Huddinge
10 		
Excess			
Fryshuset		
Stockholm
10		
Hans Rytterströms
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
17		
Disco			
Fryshuset		
Stockholm
18		
Liveband och Disco
Arena Satelliten		
Sollentuna
24		
Martinez		
Fryshuset		
Stockholm
24		
Music Men		
Trombon		
Södertälje-Nykvarn
26		
Disco 			
Arlanda gymnasium
Sigtuna, ABF
31		
Disco			
Allaktivitetshuset
Södertälje-Nykvarn
April
7		
7		
7		
21 		
22		
23		
28 		

Disco			
Effekt			
Edwings		
Take Five		
Disco och Karaoke
Disco			
Disco			

ABF-huset		
Fryshuset		
Trombon		
Trombon		
Arena Satelliten		
Arlanda gymnasium
Allaktivitetshuset

Huddinge
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna
Sigtuna, ABF
Södertälje-Nykvarn

Maj
5		
5		
12		
12		
13		
19		
19		
28		

Cassius			
Arvingarna		
Disco			
Ankies			
Häggarna		
Gideons		
Disco			
Disco			

ABF-huset		
Fryshuset		
Fryshuset		
Trombon		
Arena Satelliten		
Fryshuset		
Allaktivitetshuset
Arlanda gymnasium

Huddinge
Stockholm
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sollentuna
Stockholm
Södertälje-Nykvarn
Sigtuna, ABF

Juni
2		

Framed			

Fryshuset		

Stockholm

