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Vad gör en God man?

En God man har normalt tre uppgifter  för den grupp 
jag företräder:

”Bevaka huvudmannens rätt.” Att bevaka en 
huvudmans rätt kan till exempel vara att se till att 
han eller hon får den hjälp från samhället som han 
eller hon behöver. Det kan vara att ansöka om stöd 
eller bidrag från kommunen eller Försäkringskassan.

”Förvalta huvudmannens egendom.” Detta innebär 
att sköta huvudmannens ekonomi. Ibland har per-
sonen inte själv förmåga att ta hand om sina pen-
gar och betala sina räkningar. Eller så har han eller 
hon en större förmögenhet, som han eller hon inte 
kan klara av att ta hand om själv. Då behövs det att 
någon annan hjälper till.

”Sörja för huvudmannens person.” Att sörja för 
huvudmannens person innebär att se till att huvud-
mannen har det bra och att hålla kontakt med henne 
eller honom. En god man eller förvaltare ska hålla 
sig informerad om huvudmannens levnadsförhål-
landen och om det finns brister försöka avhjälpa 
dem.

Att sörja för person har alltid varit viktigast för unga 
vuxna med måttlig till grav utvecklingsstör-
ning. Du skall se till att Individuella planer och alla 
genomförandeplaner skrivs med individuella behov 
och önskningar som fokus och att alla har rätt till ett 
gott liv oavsett funktionshinder. Du måste bevaka 
att personalen har rätt utbildning. Du måste kon-
trollera att den personliga omsorgen är god. 
Dessutom bevaka att tillgång till fritidsaktiviteter 
inte reduceras till kollektiva utflykter etc. etc.

Vad de som uttalar sig i media gärna glömmer bort 
är att Godmanskapet består av 3 uppdrag.  För LSS-
gruppen är att sköta ekonomin det lätta. De andra 
2 uppdragen är svåra och kräver personkännedom 
och kännedom om vad lagen föreskriver, dvs. du 
måste kunna LSS minst lika bra som de beslutsfat-

tare du möter. Här brister de flesta ”professionella” 
Gode män som utses av ÖF. De saknar den extra 
drivkraft som vi anhöriga har.

Diskussionen om att anhöriga inte ska vara God 
man utan det ska vara professionella ämbetsmän 
känns oerhört märklig. De uppgifter som inte 
handlar om pengar är ju viktigast för den här grup-
pen. För många halvprofessionella som redan idag 
utses av ÖF är det ofta bara en inkomst, men för oss 
föräldrar och andra anhöriga är det en livsuppgift! 
Självklart är att en mor och far eller ett syskon mer 
än en utomstående vill sitt barn/syskons bästa! Visst 
finns det dåliga föräldrar men de är försvinnande få. 

I de braskande inlägg som media tagit upp om för-
skingring, ser jag inte att det rör anhöriga Gode 
män? Varför de då pekas ut förstår jag inte? Kan 
kanske vara att vi jobbar för hårt med de två övriga 
uppgifterna, så att vi blir besvärliga för kommun och 
Försäkringskassa? Vår kamp för vårt barn/syskon 
pågår alltid.

Det som skrämmer mig är att ingen av de ansvariga 
verkar fundera på annat än ”att förvalta egendom”, 
trots att även de borde veta att de två andra upp-
gifterna är viktigare för LSS-gruppen.

Vad som också upprör mig är att God mans status 
bland kommunens tjänstemän har blivit så låg. De 
kallas inte ens till beslutsmöten och deras roll som 
ansvariga bortses ofta ifrån. Om detta beror på att 
tjänstemännen bara fokuserar på pengar (kostnad-
er) eller att de bara inte förstår eller bryr sig, vet jag 
inte?

Vi behöver prata mer om de övriga 2 uppgifterna 
i Godmanskapet, som är svåra och där samverkan 
är som viktigast. Där alla parter bör fundera extra 
på de svåra situationer där huvudmannens rätt till 
självbestämmande skall beaktas. Brukaren är inte 
omyndig!
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Ordförande har ordet!
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Behöver vi God man?

Av Harald Strand

Är inte denna fråga vad vi först borde ställa oss 
innan vi startar en debatt om vem som ska vara 
God man?
Med viss regelbundenhet återkommer SVT med 
granskningar av Godmanskapet. Inställningen är 
oftast att Gode män förskingrar huvudmannens 
pengar. I dokumentären december 2016 som SVT 
visade gavs det upplysande namnet ”Konsten att 
stjäla utan att åka fast”. I november och december 
2017 återkom SVT redaktionen med 5 inslag om 
samma ämne:

• Gode män stjäl trots länsstyrelsens larm
• Här är alla Överförmyndare som fått kritik
• Barnens pengar betaldes ut till släktingar
• Stark kritik mot gode män-systemet
• Politiker riktar stark kritik mot gode man-
   modellen

Underlaget för SVT var Riksrevisionens grans-
kningsrapport ”Tillsyn av ställföreträdare och 
överförmyndare – Statens bristande ansvar för 
samhällets mest utsatta”.

Utifrån SVT:s inslag hakade Lisa Magnusson på 
DN:s ledaredaktion på med en mycket tendensiös 
ledare, där hon bland annat skrev, ” Men vänta nu, 
stämmer det verkligen att den här verksamheten 
drivs av frivilliga amatörer, och att det saknas or-
dentlig översikt och insyn i deras arbete?  Jo, så 
illa är det. Och i en ny rapport talar Riksrevisionen 
om ett system som har så pass allvarliga brister att 
det måste göras om i grunden. Rättssäkerheten, 
menar Riksrevisionen, kan inte garanteras. Vad 
man har gjort är alltså att lämpa över en enorm 
makt och ett ekonomiskt ansvar på privatperson-
er, på amatörer. Det skapar en oerhörd utsatthet. 
För de gode männen, naturligtvis, men också för 
dem som är utlämnade till detta godtycke.”
Självklart skrev inte Riksrevisionen något sådant i 
sin rapport! Deras slutsatser till fortsatt utredning 
var:
• Systemet kan inte bara bygga på ideella krafter
• Stora skillnader mellan överförmyndare 
    innebär risk för bristande rättssäkerhet, och  
   måste åtgärdas

    
                     Debatt

• Länsstyrelsen saknar förutsättningar för att ge-  
   nomföra förändringar på nationell nivå
• Stort behov av centralt ägarskap på området

Budskapet i DN liksom i SVT är tydligt, men inte 
sakligt. Det speglar bara en syn på ämnet. Det 
finns all anledning att utveckla vad god man är 
och vad ”förskingringen” består av. Liksom i fus-
ket i assistansersättningen är omfattningen av 
den påstådda förskingringen grovt överdrivna, 
eller kanske mer korrekt uttryckt vill man i dessa 
media få oss att uppfatta förskingringen som om-
fattande. Sanningen är att det i bägge systemen 
rör sig om delar av 1 procent av totala kapitalet! 
Den s.k. förskingringen (oredovisat kapital) i God-
manssystemet är i storleksordningen 0,05 pro-
cent av det kapital Gode män redovisar för.

Naturligtvis är det fruktansvärt att goda män tar 
pengar från den de är satta att hjälpa. Men vilken 
verklighet speglar dessa inslag? Hur vanligt är det 
att en God man förskingrar? Är problemet inte 
istället dålig kontroll, det som vanligtvis leder till 
fusk i många system? När jag lyssnar på program-
men i SVT blir jag mer upprörd över våra Överför-
myndare. Vem kollar att de har rätt kompetens 
och är rättsrådiga? Länsstyrelsen?

Lite siffror är bra för att få ner debatten till en 
mer seriös diskussion.

• Cirka 2 procent av Sveriges befolkning har God         
   man eller annan ställföreträdare 
• Antalet personer som har god man enligt för-
   äldrabalken kap 11 4§ (vuxna med t.ex. utveck-
   lingsstörning) är drygt 60 tusen personer
• Antalet Gode män för detta är ca 42 tusen per-  
   soner
• Antalet vuxna (myndiga) i LSS personkrets 1, 
   som har varierande grad av utvecklingsstörning   
   är drygt 30 tusen personer. Merparten av dessa 
   behöver God man
• Enligt Riksrevisionens genomgång har 54 kom-    
   muner en ensam ÖF (Överförmyndare) och 56 
   kommuner egen ÖF-nämnd. 180 Kommuner 
   samverkar i en gemensam nämnd och/eller har 
   ett gemensamt kansli
• Sedan 1 juli 2012 ansvarar endast 7 av de 21 
   länsstyrelserna för tillsynen av ÖF
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• I den undersökning av ÖF:s  tillsynsrapporter som 
SVT gjort för åren 2012-2016 har man funnit att det 
är över 26 miljoner kronor som inte har redovisats 
av Gode männen. Det kallar SVT för ”förskingring” 
kanske lite lättvindigt.

• De 26 miljonerna utgör cirka 0,05 procent av det 
totala kapital Gode män ansvarar för. Likheten med 
fusket i assistansersättningen är slående. Att en 
egentligen försumbar summa, delar av en procent, 
förstoras upp med jätterubriker i SVT och i andra 
media. Det känns inte seriöst och sneddriver debat-
ten och kan i värsta fall leda till att politiker i panik 
beslutar om onödiga förändringar. Några politiker 
har redan uttalat sig om detta i pressen och krävt 
lagändringar med detta bristfälliga underlag.

Självklart är all förskingring av dessa utsatta person-
ers oftast knappa tillgångar fruktansvärt illa. Även 
om beloppen totalt sett är försumbara och att det 
är få Gode män som gör detta. Det handlar snarare 
om dålig kontroll från ansvarig myndighet, i God-
manskapet våra ÖF, vilket Riksrevisionen också på-
pekade i sin rapport.
Åtgärder mot förskingring liksom mot fusk måste 
göras hos de myndigheter som ansvarar för kontrol-
len och inte genom att hänga ut en hel grupp, Gode 
män respektive assistansberättigade.

HEJAOLIKA

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

Botkyrka-Salem
Årsmöte
Tid: 10 mars 2018 klockan 14.00
Plats: ABF:s lokaler, Hallundavägen 26, Norsborg

Innebandy i Björkhagaskolan tisdagar klockan 
18.00-18.45

Klubb 30 träffas onsdagar klockan 18.00-20.00 i 
ABF:s lokaler i Hallunda

Norrtälje
Norrtälje FUB var inbjudna till det första samver-
kansmötet om LSS-verksamheten i Norrtälje kom-
mun i december. Vi var där tillsammans med 
tjänstemän och personal inom LSS, det blir fler träf-
far under våren, som ska bli underlag till LSS-plan 
2025. Vår förhoppning är att våra synpunkter kom-
mer att leda fram till att LSS-verksamheten i 
Norrtälje,  kommer att få en hög kvalitet i framtiden.

Manifestation om LSS
Ellinor och Christoffer hade inte möjlighet att åka till 
Stockholm den 3 december så vi ordnade en egen 
manifestation med assistenter, farmor, Fjordingen
Guldgossen.

Hans Andersson, ordförande

Runt Länet
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Huddinge
God fortsättning på  2018!
I Huddinge avslutade vi året med att bjuda in till 
julbord med dans. Vi var nästan 100 personer som 
festade på god julmat och efterföljande dans med 
Björn och Linda Rapp. En riktigt bra avslutning på 
2017 i Huddinge.

I december var FUB Huddinge nominerade till priset 
” Årets ideella insats för vuxna 2017” och tänk, vi 
vann, en nätt summa på 10 000 kr. Jätteroligt att bli 
uppmärksammade av kommunen, det är Huddinge 
kommun som har instiftat priset. Alla föreningar var 
inbjudna till en galakväll i Aulan på Huddingegym-
nasiet. Vi i styrelsen håller som bäst på att fundera 
på vad vi kan hitta på för pengarna. Kanske en spän-
nande gästartist på Folkparksfesten i juni.

Styrelsen med priset

6 januari dansade vi ut julen
Även i år var  vi i Klockargården som hör till Hud-
dinge kyrka. Där har vi varit i många år. Kyrkan 
bjuder på lokalhyran, vilket vi är väldigt glada för. 
Vargarna uppträdde, alltid lika duktiga. Lotterna tog 
snabbt slut och det var många som vann fina priser.

Danser i ABF-huset se tidningens baksida. 
Entré: 120 kr för medlemmar, 150 kr övriga,
ledsagare gratis.

Vi fortsätter med fredagsdanserna i Huddinge, 
ABF-huset. I vår är det två discon och en dans med 
Björn och Linda Rapp. Ett disco med karaoke och 
ett disco som Inre Ringen håller i. Dansen börjar 
klockan 18.30 och slutar vid 21-tiden. 
Vi som är på dansen och jobbar tycker att det är 
tråkigt att så många går hem tidigt. Ibland beror 
det på att taxin hämtar, eller att personalen slutar 
sitt arbete innan dansen är slut. Många anhöriga 
och Godemän hör av sig till oss och tycker att det 
är tråkigt att deras vänner inte kan stanna så länge 
de vill.

I vår kommer vi att bjuda in politiker till träffar med 
styrelsen för att berätta om hur våra medlemmar 
har det i sin vardag och fritid. Även tjänstemännen 
i Socialförvaltningen kommer att få en inbjudan till 
en träff med oss. 

I år rullar FUB/Gladöbussen mot Småland och Vär-
namo. Vi ska hitta på en massa trevliga besök un-
der tre dagar. I skrivandets stund är programmet 
inte riktigt klart. Håll utkik i medlemsbrevet som du 
fick i början av januari, där finns information om 
resan och hur du anmäler dig.  

Aydan och Tomten

Runt Länet
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Gemensam julgransplundring med Sigtuna 
lokalförening.

Söndagen den 14 januari anordnade de båda 
föreningarna den traditionsenliga julgransplund-
ringen i Märsta. Uppslutningen och förvättningarna 
på avfirandet av julen var som vanligt stora. Det 
serverades kaffe, bullar och frukt till ackompanje-
mang av Märsta Folkdansgille som bjöd på en aldrig 
sinande ström av julmusik. Efter fikat bjöds det upp 
till dans och lekar innan det var dags att säga adjö 
till granen detta år.
Julgransplundringen avslutades med lotteri med 
många fina priser till lyckliga vinnare och slutligen 
ett framträdande av Tomtemor och Tomtefar som 
delade ut godispåsar till alla innan det var dags för 
avfärd.

Årsmöte
Den 8 mars kl. 18:30 håller föreningen årsmöte 
i Tintomarasalen i Bibliotekshuset i Sollentuna 
C. Samtliga medlemmar i FUB Sollentuna-Väsby 
välkomnas att delta i årsmötet.

Inför årsmötet är vi tacksamma, om ni meddelar oss 
aktuell mail-adress, så att vi kan uppdatera vårt 
register för att kunna nå ut till så många som möjligt 
med aktuell information. Mail-adresser kan skickas 
till ulrikalindgren@yahoo.com

Dans på Arena Satelliten
Datum: se baksidan av tidningen
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Tid: 18.00-21.00
Entré: 80 kronor, ledsagare 30 kronor

Musikcafé på Eldkvarn
Musikcafét är öppet varje onsdag  förutom när det 
är skollov.  
Tid: 18.30-20.30
Plats: Restaurang Eldkvarn, Häggviks gymnasium, 
Häggviksvägen 4, Sollentuna

Den 14 januari så hölls den årliga julgransplundrin-
gen som samordnas mellan FUB Sigtuna, FUB 
Sollentuna-Väsby och ABF Sigtuna. Detta utspelades 
i kunskapens hus i Märsta med spelmansgille, dans 
kring granen, fika och lotteri. Tomten kom också på 
besök med utdelning utav påsar till alla medlem-
mar. Tillställningen besöktes utav många medlem-
mar och blev mycket uppskattat.

Årsmötet hölls den 6 februari. Deltog gjorde 
äldre- och omsorgsnämndens ordförande för 
Sigtuna kommun. Ordföranden berättade om ko-
munnens omsorgsverksamhet och svarade på 
frågor från våra medlemmar.

Disco datum se tidningens baksida
Våra populära söndagsdiscon fortsätter under våren 
2018. Precis som tidigare blir det musik med Fredrik 
och Martina. Några gånger blir det karaoke. 
Plats:      Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus, 
                 i matsalen på Vikingavägen 2 i Märsta
Klockan: 13.00-15.30
Entré:      70 kr för medlemmar, ledsagare 30 kr och          
                 icke-medlemmar 100 kr.
För mer information ring Ruth Myrin på telefon 
070-763 41 07.

Sollentuna-Väsby

Sigtuna

Runt Länet



Södertälje-Nykvarn
Ny teknik - Solskens historia för Filip
Filip är 20 år och har i hela sitt liv haft problem 
att göra sin röst hörd. Hans utvecklingsstörning 
och autism gör att han har svårt att uttrycka sig, 
är blyg och har dåligt självförtroende. Han har 
haft problem med talet och pratar väldigt tyst. 
Jag kan inte prata högt brukar han säga. Detta 
har medfört att när han t ex ska handla så hör 
aldrig kassörskan vad han säger. Om han ska 
beställa in något på t ex restaurang så är det 
samma sak, de hör inte vad han säger. Detta har 
medfört att Filip, trots träning inte är bekväm i 
dessa situationer. 
För ett tag sen var vi på Heron City för att gå på 
bio. Vi skulle äta först och eftersom det finns 
många matställen så frågade jag Filip var han 
ville äta. Han svarade McDonalds. Ok sa jag och 
så traskade vi dit. Såg då att de hade satt upp en 
massa stora skärmar där det stod: beställ här. Vi 
gick fram och tittade och det var som jättestora 
surfplattor där man kunde göra sin beställn-
ing i lugn och ro. Man kunde bläddra fram och 
tillbaka och kolla på allt som fanns att beställa 
innan man bestämde sig. När man var klar så 
betalade man med sitt bankkort och fick sen 
ut ett kvitto med ett nummer på. Vi gick till ut-
lämningsstället och väntade på att vårt nummer 
skulle komma upp och när det var vår tur så var 
det bara att hämta vår bricka med vår beställn-
ing. Filip var så glad och lycklig efteråt och sa: 
”Mamma nu kan jag beställa själv!” Efter detta 
så vill han alltid åka till Heron City när vi ska äta 
hamburgare.
Christina Corbell, mamma till Filip

Dans på Trombon se tidningens baksida.
Plats: Campusgatan 26
Klockan: 19.00-22.00
Entré: 130 kronor, ledsagare gratis

Disco på Allaktivitetshuset
Plats: Barrtorpsvägen 1 A, ingång ovanplan
Entré: 75 kronor, ledsagare gratis

Runt Länet
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Medlemsmöte 
Den 1 februari 2018 hade vi ett medlemsmöte och 
inbjuden gäst var Harald Strand vår ordförande i 
Länsförbundet FUB i Stockholms län. Det var inte 
så många som kom, ca 15 personer, men mötet 
blev väldigt bra ändå. 

Harald pratade om LSS-skolan som han har skrivit 
och anledningen till varför han gjorde det. Han 
berättade även om myterna kring LSS och med 
anledning av all besparingsiver hos bland annat 
kommunerna så är det bra att få veta hur det 
egentligen är.
Harald pratade även om grundläggande principer 
för LSS. 
Även ekonomin för våra medlemmar pratade vi 
mycket om och att så många får leva ett liv i fat-
tigdom. Man inser när man ser siffrorna och jäm-
för med andra i samhället att de flesta med ut-
vecklingsstörning inte har en chans att leva som 
alla andra. Som förälder till en son på 20 med ut-
vecklingsstörning så blir jag livrädd för framtiden.

Mötet var väldigt bra och det blev en bra diskus-
sion. Många som hade fastnat i byråkratin fick 
personliga råd av Harald och information om hur 
de kan gå till väga med överklaganden och an-
nat. Vi fick lite ny energi och kämpar vidare i LSS-
djungeln.
Christina Corbell

Harald Strand



Södra-Roslagen
Vad gör FUB i Södra Roslagen
Det här är lite av vad vi vill:
• ha aktiva kommungrupper i Danderyd, Vaxholm, 
   Täby, Vallentuna och Österåker.
• ha samverkansavtal mellan kommunen och våra 
   kommungrupper.
• att vuxna med utvecklingsstörning ska få en rim-
   lig personlig ekonomi. 
• att samtliga kommuner inom Södra Roslagen in-     
   för någon form av bostadstillägg/hyrestak i linje    
   med det som finns i Täby och Österåker.
• att kommunerna genomför en utbyggnad av bra 
   bostäder så att vuxna med utvecklingsstörning   
   får ett boende med bra gruppsammansättning     
   utifrån de individuella behoven
• att personer med utvecklingsstörning ges till-
    gång till goda levnadsvillkor vad gäller såväl daglig 
   verksamhet som tillgång till önskade kultur- och 
   fritidsaktiviteter (inklusive semesterresor) utifrån 
   deras individuella behov.

Träffpunkten i Täby
Tid: klockan 18.00-20.30
Varje måndag under skolterminerna
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2 i Åkersberga
Fri entré och mat och fika att köpa. Olika 
aktiviteter.

Klubb Cosmos i Vallentuna
Tid: klockan 16.00-21.00
Varje tisdag under skolterminerna
Plats: Nova Ungdomens hus, Tellusvägen 19, 
Vallentuna
Fri entré fika att köpa.

Café Måsen i Åkersberga
Tid: klockan 18.30-20.30
Onsdag den 11 april, Trubadurafton 
Onsdag den 9 maj, Vårcafé med bingo 
Plats: Knopen, Smedbyvägen 2 i Åkersberga
Fri entré fika att köpa.

Vill du få information varje månad?
Varje månad kommer vårt nyhetsbrev. Det inne-
håller tips på fritidsaktiviteter men också informa-
tion om saker som händer som kan vara viktigt att 
känna till. Den som inte själv kan läsa våra nyhets-
brev får gärna lämna e-postadress till någon som 
kan hjälpa till att förmedla informationen. Det kan 
vara någon i personalen en god man eller någon 
anhörig. Skicka in e-postadressen till 
info@sodraroslagen.fub.se 
Vi skickar ut information i brev också men det kan 
vi inte göra så ofta för att det kostar så mycket 
pengar. 

Fritidsaktiviteter
Vill du veta mer om fritidsaktiviteter i våra kom-
muner kan du hitta tips på föreningens hemsida 
www.sodraroslagen.fub.se
Det finns också information på några av kommu-
nernas hemsidor och det finns personer att kon-
takta i alla kommuner:

Danderyd
Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 87, 
ann.epstein@danderyd.se

Täby
Kontakt: Bengt Lilljeqvist, 076-643 97 73, 
bengt.lilljeqvist@taby.se

Vallentuna
Kontakt: Petri Peltonen, 08-587 853 32 
petr.peltonen@vallentuna.se 

Vaxholm
Hans Larsson, 08-541 708 00, 
hans.larsson@vaxholm.se

Österåker
Cecilia Drakenström, 08-540 814 58, 
cecilia.drakenstrom@osteraker.se

Runt Länet
9
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  Nacka-Värmdö
Samarbete mellan föreningarna
Ordförande Katarina Berggren i FUB Nacka-Värmdö 
berättar hur de gjort för att få en aktiv och framför 
allt intressepolitiskt engagerad lokalförening.

Under hösten 2015 påbörjade Värmdö kommun 
stora försämringar inom LSS och många av våra 
medlemmar fick minskade LSS-insatser och vissa 
förlorade sina insatser helt. Vi i FUB Nacka-
Värmdö blev nedringda av oroliga medlemmar och 
kände att något behövde göras. Vi bjöd in repre-
sentanter från olika lokala handikappföreningar 
från Värmdö och bestämde direkt att vi behövde 
börja samverka mellan föreningar för att kunna 
påverka det som hände i Värmdö. Ett intensvivt 
samarbete påbörjades med FUB, Kullsvedsskolans 
föräldraförening (särskolan i Värmdö) och Autism- 
och Aspbergerföreningen där många drabbats av 
LSS-neddragningar.

Vi började med att bjuda in anhöriga och fick höra 
deras tankar och åsikter. Därefter bestämde vi att 
vi behövde utbilda de som bestämmer i kommunen 
och bjöd in Värmdös politiker till en LSS-skola, 
varav ca 15 politiker deltog. Vi ordnade även en 
LSS-skola för föräldrar och anhöriga, gemensamt 
var, både bland politiker och föräldrar, att många 
saknade grundläggande kunskap om LSS och fram-
för allt historiken till LSS.

Vi bestämde att vi skulle delta på alla kommunala 
möten som tex kommunfullmäktige och allmän-
hetens frågestund, där vi aktivt skickat in frågor 
rörande LSS till våra politiker. Vi har även deltagit 
på kommunens  Råd för funktionshinderfrågor 
tillsammans med andra representanter från olika 
handikappföreningar, ansvariga tjänstemän och 
politiker och även där sett till att skicka in många 
frågor rörande LSS. 

Framför allt har vi jobbat med att se över kommu-
nens riktlinjer hur de ska tolka LSS. Ett av våra övri-
ga krav var att få ha Samverkansmöten enligt LSS 
15:7, vilket vi efter många långa turer till slut fick 
igenom och har haft regelbundna möten sedan 
dess. På dessa Samverkansmöten enligt LSS 15:7 
har föreningar berörda av LSS och ansvariga tjän-
stemän i kommunen diskuterat frågor kring LSS, 
framför allt förbättringsområden. Ett viktigt forum 
som behövs i alla kommuner.

I övrigt har vi försökt hålla oss aktiva och tillsam-
mans med övriga handikappföreningar skickat in 
flera insändare till lokaltidningar ocvh deltagit ak-
tivt i olika sociala forum. Bland annat har FUB Nacka 
Värmdö en Facebook-sida som ni gärna får följa. Vi 
ordnade även en manifestation i samband med ett 
kommunfullmäktigemöte där ett 50-tal personer 
anslöt. Det viktigaste av allt är att vi samarbetat 
mellan föreningar och fördelat arbetsuppgifter mel-
lan oss och helt bortsett från diagnoser och istället 
bara fokuerat på LSS och dess intentioner. 

Vill ni veta mer hur vi arbetar och kanske få tips 
hur ni kan jobba vidare i era lokalföreningar är ni 
välkomna att maila: fubnackavarmdo@gmail.com

Runt Länet

Katarina Berggren



Stockholm
FUB Stockholm har startat 2018 i samma anda som 
2017 avslutades – med ett stort fokus på att hjälpa 
personer med utvecklingsstörning till ett gott liv.
Detta sker genom rådgivning och stöd, intresse-
politisk bevakning av våra medlemmars rättighet-
er samt inte minst genom att erbjuda en bred 
verksamhet i form av aktiviteter och olika mötes-
platser. 

Under valåret 2018 gör vi bland annat en satsning 
på att öka kunskapen hos våra medlemmar om hur 
de olika partierna jobbar med funktionshinder-
politiska frågor. Vi vill också att fler personer med 
utvecklingsstörning inser vikten av att gå och rös-
ta söndagen den 9 september för att kunna vara 
med och påverka sitt eget liv. Mer information om 
vår valsatsning kommer i nästa Länet Runt.

Kallelse till årsmöte med FUB Stockholm och Inre 
Ringen Stockholm

Tid: Lördagen den 10 mars 2018 klockan 10.00 – 
12.30. 

Plats: Åttiotvåan på S:t Göransgatan 82A. 

Dagordning för mötet samt verksamhetsberät-
telse och årsredovisning, som berättar om FUB 
Stockholms arbete under 2017, finns för ned-
laddning på vår hemsida, www.fubstockholm.se, 
från 23 februari 2018. Där finns även verksam-
hetsplan för 2018.

Lämna motioner och andra förslag till årsmötet 
senast måndag den 5 mars 2018 till FUB Stock-
holms kansli. Kontaktuppgifter står här under.

Det kommer att vara lätt att förstå allt på årsmötet.

Anmälan
Anmäl dig senast onsdag 7 mars 2018. Meddela 
namn på samtliga som kommer samt ditt telefon-
nummer eller e-post.

FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08-600 16 74. Du kan prata in på telefon-
svararen om ingen svarar.
E-post: info@fubstockholm.se  

Hjärtligt välkommen!

Styrelserna i FUB Stockholm och Inre Ringen 
Stockholm

11

Runt Länet

Vilket parti ska jag rösta på?
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Inspirerande pjäs om att vara syskon!
 
Välkommen att se Östra Teaterns  nya pjäs 
Skuggsyskon till reducerat pris på Balettakademin 
i Stockholm 8 april!  
 
2018 uppmärksammar Östra Teatern syskon till 
människor med funktionsvariationer. En anhörig-
grupp som syns ganska lite i den offentliga debat-
ten, där många lever med tankar och känslor som 
de upplever som tabu och som har präglat hela 
deras vuxenliv. Finns det gemensamma upplev-
elser hos den här gruppen? Vad kan man tänka på 
som t ex förälder, skolpersonal, arbetsförmedlare, 
psykolog, handläggare eller arbetsgivare? Ställer 
man rätt frågor? Och hur stöttar man på bästa 
sätt?
 
Skuggsyskon 
Janne, Micke och Rebecka är uppväxta i familjer 
där det fötts ett annorlunda barn, ett barn med 
en funktionsvariation. Vem stöttade dem och 
förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara 
barn, utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken 
och beskyddarinstinkten var stark. Men också de 
tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter 
syskonen träda fram ur skuggorna…

Tid: Söndag 8 april kl 15.00 

Plats: Balettakademin, Birger Jarlsgatan 70, 
           Stockholm

Speltid: ca 50 min plus efterföljande samtal med      
              manusförfattare

Pris: 100 kr per person för FUB-medlemmar 
        (ordinarie pris 250 kr/person)

Bokning görs till info@fubstockholm.se eller 08-
600 16 74. Betalning sker i förväg via insättning på 
FUB Stockholms konto eller via faktura. Sista an-
mälningsdag är 26 mars.

Vi har abonnerat denna föreställning i samverkan 
med Autism- och Aspergerföreningen i Stock-
holms län och FUB Stockholm har 50 platser så det 
är först till kvarn… 

Danser på Fryshuset se tidningens baksida
Entré: 100 kr för medlemmar, personal, ledsagare,
ej medlemmar 125 kr      
Tid: 18.30-22.30, kassan öppnas 17.30   

   Stockholm

Runt Länet

Jag kan cykla
Vi har ett spännande projekt som heter ”Jag kan cyk-
la” där målet är att hålla ett cykelläger i Stockholm 
under sommaren 2018. Vi är även med i ett EU-pro-
jekt om att lära ut IT till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Det planeras för en ny häftig medlemsdag på Skan-
sen i augusti och det blir faktiskt två FUB-kryssningar 
i år, en sommarkryssning (inbjudan finns i denna tid-
ning) och en julbordskryssning. 

På vår hemsida, www.fubstockholm.se och på vår 
Facebook-sida kan du läsa mer om vår verksam-
het.

Missa inte Artister från FunkisFestivalen 2018
spelar 4 maj
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Lokalföreningarna i länet   Runt Länet

Välkommen på FUB Stockholms Sommarkryssning
med Silja Galaxy 9-10 juni 2018

FUB Stockholm bjuder in till en sommarkryssning med Silja Galaxy. Kryssningen sker mellan lördag 9 juni 
och söndag 10 juni 2018 och alla medlemmar i FUB och dess närstående är varmt välkomna. 

Tid och plats: Vi åker med Silja Galaxy som avgår från Värtahamnen klockan 19.30 lördag 9 juni. Vi är 
tillbaka i Stockholm söndag 10 juni klockan 18.15.
 
Kostnad: Priset är 531 kr/person för boende i en 2-bädds A-hytt med fönster alternativt 701 kr/person i 
en motsvarande 1-bädds hytt. Kontakta bokningen nedan för fler hyttalternativ. Vi har även reserverat 
båtens handikappanpassade hytter. I priset ingår frukost på söndag morgon, buffé inklusive dryck kl 
13.00 på söndagen samt underhållning med Folke Gustafsson i Moonlight Bar på söndag förmiddag. 
Medföljande personal, ledsagare och familj betalar samma pris som FUB-medlem.

Bokning: Bokning görs på tel: 08-666 33 33. Ange kod: FUB. 
Person med utvecklingsstörning ska vara medlem i FUB. 

Sista anmälningsdatum är 30 april. Vi har totalt 150 platser och det är först till kvarn som gäller! 

Bra att veta: Från den 1 maj skickar vi ut mer information om kryssningen till alla som anmält sig så 
uppge också en mailadress vid bokningen. 

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

Mer information om kryssningen fås av Eva Söderbärj telefon: 073 983 85 82 eller Stefan Fagerström 
telefon: 08-600 16 74.  
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Ylva Berglund, 
Telefon: 070-722 21 14,  
e-post: ylvaberglund@bredband.net 
  
HUDDINGE
Ordförande: Christina Jansén 
Telefon: 073-586 55 74,  
e-post: huddingefub@gmail.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Jendert,  
Telefon: 08-58 35 00 06, 

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: 08-754 20 65
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: Claes Oldin, 
Telefon: 08-541 303 56, 
e-post: fam.oldin@telia.com

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

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

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

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

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

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

ERSÄTTARE: 

Margareta Magnusson
Sollentuna-Väsby
08-754 28 16
margareta-magnusson@tele2.se

Åse Johansson-Kristiansen
Botkyrka-Salem
070-866 11 76
ase.johansson-kristiansen@
bredband.net

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

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby
lennart_beck@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Krister Ekberg
Stockholm

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Jens Persson,
Huddinge

Lena Virgin
Södra Roslagen

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Elham Aghababa 
Södra Roslagen

Yngve Nilsson, 
Sollentuna-Väsby

Sari Nurmi
Huddinge

Inre Ringen    



Posttidning B

Danser i Länet  2018
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Mars  Orkester  Plats   Arrangör  
  9  Monochrome  Fryshuset  Stockholm
  9  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
16  Björn och Linda Rapp ABF-huset  Huddinge
16  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Disco    Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
31  Påskparty  Arena Satelliten  Sollentuna
April
  6  Mickeys   Fryshuset  Stockholm
  6  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
13  Disco   ABF-huset  Huddinge
20  Martinez  Fryshuset  Stockholm  
20  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
21  Disco och Karaoke Arena Satelliten  Sollentuna
27  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Maj
  4  Funkisfestivalen  Fryshuset  Stockholm
18  Excess   Fryshuset  Stockholm
18  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Häggarna  Arena Satelliten  Sollentuna
27  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Juni
  1  Framed   Fryshuset  Stockholm


