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Ordförande har ordet!

     Samarbete! 
Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand

Jag skrev i Länet Runt nr 4 2016 om samvekan med 
kommunen, hur viktig den är för våra medlemmar 
och andra personer som tillhör LSS-gruppen.

Den men minst lika viktiga gruppen är att vi intresse-
organisationer samarbetar, inte jobbar bara var och 
en för sig. Ty ensam är svag, en röst som snabbt tys-
tas och lätt negligeras. Tillsammans blir vi starkare 
och får en röst som hörs betydligt mer. Tillsammans 
tas vi på mer allvar. Det gäller också inom FUB, mel-
lan Riks-, läns- och lokalföreningar samt våra enskil-
da medlemmar. För vilka vi finns!

Inte minst är samarbete mellan våra lokala förenin-
gar viktigt, då geografin är lite mer tillåtande här i 
vårt län. Man måste vara två för att dansa, hette det 
åtminstone på min aktiva tid. Länsförbundet kan inte 
tvinga sig till något samarbete med er lokalföringar. 
Vi måste alla vara aktiva både lokalt och i länet, för 
våra medlemmars skull.

Jag önskar mer samarbete mellan lokalföreningar, 
trots att jag vet att tiden är knapp. Men vi har så 
mycken kunskap att lära av varandra som stor 
motivator. Allt är inte danser, även om jag förstår att 
det är kul. Hur vi framgångsrikt skall kunna samver-
ka med kommunen är också viktigt eller hur vi skall 
värva nya och även yngre medlemmar. Risken finns 
annars att vi åldras bort. Att vi måste stoppa ned-
monteringen av LSS i våra kommuner är kanske ändå 
allas vår prioritet ett.

Så låt oss tillsammans anta de nya ledorden:
• Samvekan
• Samarbete

Snart är sommaren här igen, så låt mig avsluta som 
sig bör med:

Ha en jätteskön sommar!

/Harald

Länsförbundet FUB söker en Ombudsman

Den person vi söker ska ha goda kunskaper om 
LSS, övrig sociallagstiftning och samhällsinsatser 
för personer med utvecklingsstörning.

Du ska behärska dataprogrammet InDesign för 
att göra vår tidning Länet Runt.
Du ska ansvara för att kontinuerligt uppdatera 
vår hemsida. Du ska ha intresse av att skriva på 
vår blogg ReclaimLSS.

Tjänsten är till en början 50 % och ska tillträdas 
efter sommaren. 

Maila din ansökan till: 
stockholmslan.fub@telia.com
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i har genomfört en studie av 8 LSS-domar 
från Högsta förvaltningsdomstolen för 
att se hur pass väl de har bidragit till att 

förverkliga målet i LSS - “att få möjlighet att leva 
som andra”. Vi tror att den här rapporten kan vara 
till nytta både för enskilda, lokalföreningar och för 

Riksförbundet, som arbetar med 
LSS på riksplanet gentemot LSS-
utredningen. För att göra den 
så lättförståelig som möljigt har 
vi åskådliggjort Högsta förvalt-

ningsrättens tolkningar med hjälp av bilder.

Domar i strid med LSS
Vi valde ut domar som vi bedömer har haft stor 
påverkan på utvecklingen av LSS under åren som gått.
Utifrån vår analys kunde vi se att i 3 av de 8 målen 
gjorde Högsta förvaltningsdomstolen tolkningar som 
står i direkt strid med både målet och förarbetena till 
LSS. Det gäller frågan om hyra för gemensamhets-
utrymmen, tillåtelse av 12 personer i gruppbostad 
och tvångsflytt från en kommun till hemkommunen. 
Samtliga 3 domar är från 2005 och framåt.

Domar som försvårar målet i LSS
I ytterligare 3 mål kunde vi se att tolkningarna viss-
erligen inte klart strider mot LSS, men försvårar 
förverkligandet av målet och syftena med insatserna.  
Det gällde frågan om kostnader till och från daglig 
verksamhet, möjligheten att kunna få ledsagarser-
vice för att företa en semesterresa och omkostnader 
för ledsagare.

Domar som ligger i linje med LSS
Av de 8 målen har således 6 bidragit till en urholkning 
av LSS. I endast 2 mål ser vi att domstolen gjort en 
tolkning helt i linje med LSS. Det är frågan om rätt till 
daglig verksamhet t o m 67 års ålder och möjligheten 
att få korttdisvistelse när enbart föräldrarnas eller 
barnens behov föreligger. De målen är mycket posi-
tiva för utvecklingen, men resten av målen har förs-
vårat utvecklingen. 

Detta behöver göras
Vi bedömer att det finns en alltför grund kunskap 
om hur prejudikat ska tolkas och tillämpas. Det finns 
dessutom en restriktiv tillämpning hos Högsta för-
valtningsdomstolen som behöver förändras och 
detta görs bäst genom att göra tillägg i LSS. Genom 
att stärka upp LSS tror vi att rättstillämpningen har 
större chans att ligga i linje med LSS.

Du kan själv ladda ned och läsa rapporten på hemsi-
dan under “rapporter”. Rapporten heter:
“Får jag möjlighet att leva som andra?- analys av 8 
domar från Högsta förvaltningsdomstolen”.

 

Ny rapport om HFD-domar

V

I sommar slutar jag som 
ombudsman på Läns-
förbundet. Jag och hela 
min familj ska flytta till 
Dalarna.  I skrivande 
stund är det inte klart 
vem som tar över efter 
mig på 
kansliet.    

Tack för den 
  här tiden!

Jag kommer att sakna FUB, men hoppas jag kan 
vara till nytta även i framtiden på olika sätt.        

/ Elisabeth
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Tips på vägen

Några små tips på vägen
Ledsagning hos SL
Om man tycker att det är svårt att 
hitta till nya platser eller att byta 
från ett tåg till ett annat kan man 
få hjälp.  SL erbjuder gratis led-
sagning för personer som har en 
funktionsnedsättning som själva 
kan ta sig till en busshållpats eller 
tågstation. 
Ledsagaren 
hjälper till 
att hitta rätt 
vid byten 
till eller från 
bussar eller 
andra tåg, 
eller mellan 
olika linjer på tunnelbanan. 
Man beställer ledsagning genom 
att ringa till tel.nr. 020-120 20 22. 
Det är säkrast att ringa en timme 
innan man vill åka.

Filmer om pengar
Det kan vara svårt att förstå hur 
man tar hand om sina pengar på 
bästa sätt. Då kan det vara bra att 
få råd av andra. Tillsammans med 
bl.a. FUB har Konsumentverket 
gjort 5 korta filmavsnitt om pri-
vatekonomi och om de rättighet-
er man har som konsument. Det 
finns en lärarhandledning om man 
vill titta tillsammans i grupp med 
en studiecirkelledare t.ex. Man 
kan också titta på dem på egen 
hand om man vill det. Fimerna rik-
tar sig till grundsärskolan årskurs 
7-9 men kan ses av alla. 

“Helt rätt”- filmerna tar upp de 
här ämnena i 5 olika  avsnitt:
1. Privatekonomi
2. Konsumenträttigheter 
3. Avtal
4. Näthandel
5. Spara och låna

För att titta på filmerna går man in 
på den här adressen på internet:
http://www.konsumentverket.
se/for-larare/skolmaterial/ar-
skurs-7-9/helt-ratt/

Fritidsaktiviteter
Det finns en bra hemsida att gå 
in på om man letar efter fritids-
aktiviteter. Hemsidan heter 
“Fritidsnätet” och den hittar man 
på www.fritidsnatet.se

Det som är bra med “Fritidsnätet” 
är att man kan kan söka på olika 
sätt. Man kan t.ex. söka på vilka 
aktiviteter som finns där man själv 
bor. Man kan också välja att söka 
vilka aktiviteter som riktar sig till 
t.ex. personer som har en utveck-
lingsstörning. Man kan även söka 
efter en viss sorts aktivitet. Om 
man vill kan man få nyhetsbrev till 
sin e-post med erbjudanden om 
olika aktiviteter.
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Inlägg från reclaimLSS.org 

Bygg fler, bättre och mindre gruppbostäder

ill min glädje har Riks-FUB gett sig in i de-
batten om tillgång och kvalité i de övriga in-
satserna i LSS. De vågar säga att personer i 

personkrets 1 väljer eller ombeds välja personlig as-
sistans i stället för Gruppbostad och Daglig verksam-
het. Att många i personkrets 3 har personlig assis-
tans är naturligt, av 20 tusen utgör de 55 procent. 
Men att nära 8 tusen dvs. 40 procent är personer 
från personkrets 1 är en indikation på kvalitén i 
gruppbostad är tveksam och att tillgången hålls nere 
av kommunen.

Artikeln i ETC och i FUBs egna tidning Unik pekar på 
orsaker som:
• Det är en brist på gruppbostäder i nästan alla 

kommuner, trots att planeringen egentligen är 
enkel

• Många ombeds söka personlig assistans
• De som inte får personlig assistans bor kvar hem-

ma hos föräldrar alltför länge
• Kvalitén brister i många gruppbostäder
• Personalkompetensen är låg
• Personaltätheten är för låg för till exempel egna 

aktiviteter för de boende
• Valmöjligheter av gruppbostad saknas, var jag 

vill bo och ihop med vilka

Jag vill till denna lista bara tillföra, att de grupp-
bostäder som byggs idag är för stora och anpassas 
inte till de som skall bo i dem. Idag hamnar därför 
många med de största och allvarligaste funktions-
hindren i boende utanför kommunen. Det kan han-

dla om boende för människor med sällsynta 
diagnoser samt boende för personer med autism 
och utvecklingsstörning med utåtagerande beteen-
den samt personer med andra svåra fysiska handi-
kapp.  Boende som då ofta får köpas i annan kom-
mun till en kostnad som överstiger de kostnader 
som kommunen har för egna gruppbostadsplatser. 
Men då räknar kommunen en schablonkostnad för 
ett boende i egen regi när de jämför. Personerna 
ovan har större personalbehov. Kanske inte kan bo 
med så många andra samt behöver närvarande ar-
betsledning och mer utbildad personal. Att köpta 
platser ”är dyra”, är kanske också ”alternativ fakta”. 
Nackdelen för sen enskilde är mer problematiskt, att 
hen hamnar långt från släkt och familj vilket leder 
till stora besvär för att upprätthålla dessa kontakter. 
Hen drabbas oförskyllt av en ensamhet som hen inte 
mår bra av. När så hemkommunen hittar ett boende 
som kommunen anser skulle passa individen har det 
gått så lång tid att hen har rotat sig i sitt ”externa” 
boende och vill stanna kvar. Att då ”ta hem ” hen 
från ett väl fungerande boende är både omänskligt 
och orimligt, även om en oförstående Högsta För-
valtnings Domstol har godkänt detta. Det fria 
valet är satt ur spel. Att några vill välja ett boende på 
en viss plats, ihop med sina kända kamrater, eller i 
en gruppbostad med en särskild inriktning. Det kan 
handla om ett boende med en religiös eller en antro-
posofisk inriktning. Idag saknar de flesta 
kommuner sådana boende vilket gör att man måste 
söka sig utanför kommunen.  I allmänhet avslås en 
sådan begäran, då man anser att man kan tillgodose 
individens behov i ett befintligt kommunalt boende.
På så sätt begränsas självbestämmandet och rätten 
att välja. Låt mig påminna om vad som stod i LSS-
propositionen och dess förarbeten för drygt 20 år 
sedan: Socialstyrelsen anser att riktmärket för anta-
let boende i en gruppbostad hellre bör vara 3-4

Reclaim LSS

Tidningarna Föräldrakraft och Dagens Oms-
org har slagit ihop sina webbplatser. De har 
nyheter om ett samhälle för alla.  På web-
platsen finns det många intressanta artiklar.  

Harald Strand som är ordförande i Länsförbun-
det har också en blogg som han skriver på där. 

Ni hittar den på www.hejaolika.se

Av Harald Strand

T
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dla om boende för människor med sällsynta 
diagnoser samt boende för personer med autism 
och utvecklingsstörning med utåtagerande beteen-
den samt personer med andra svåra fysiska handi-
kapp.  Boende som då ofta får köpas i annan kom-
mun till en kostnad som överstiger de kostnader 
som kommunen har för egna gruppbostadsplatser. 
Men då räknar kommunen en schablonkostnad för 
ett boende i egen regi när de jämför. Personerna 
ovan har större personalbehov. Kanske inte kan bo 
med så många andra samt behöver närvarande ar-
betsledning och mer utbildad personal. Att köpta 
platser ”är dyra”, är kanske också ”alternativ fakta”. 
Nackdelen för sen enskilde är mer problematiskt, att 
hen hamnar långt från släkt och familj vilket leder 
till stora besvär för att upprätthålla dessa kontakter. 
Hen drabbas oförskyllt av en ensamhet som hen inte 
mår bra av. När så hemkommunen hittar ett boende 
som kommunen anser skulle passa individen har det 
gått så lång tid att hen har rotat sig i sitt ”externa” 
boende och vill stanna kvar. Att då ”ta hem ” hen 
från ett väl fungerande boende är både omänskligt 
och orimligt, även om en oförstående Högsta För-
valtnings Domstol har godkänt detta. Det fria 
valet är satt ur spel. Att några vill välja ett boende på 
en viss plats, ihop med sina kända kamrater, eller i 
en gruppbostad med en särskild inriktning. Det kan 
handla om ett boende med en religiös eller en antro-
posofisk inriktning. Idag saknar de flesta 
kommuner sådana boende vilket gör att man måste 
söka sig utanför kommunen.  I allmänhet avslås en 
sådan begäran, då man anser att man kan tillgodose 
individens behov i ett befintligt kommunalt boende.
På så sätt begränsas självbestämmandet och rätten 
att välja. Låt mig påminna om vad som stod i LSS-
propositionen och dess förarbeten för drygt 20 år 
sedan: Socialstyrelsen anser att riktmärket för anta-
let boende i en gruppbostad hellre bör vara 3-4

Reclaim LSS

än 4-6, som utredningen föreslagit. HCK och FUB 
anser att antalet boende i sådan bostad inte bör 
överstiga fyra och att gruppen ibland bör vara 
ännu mindre för utvecklingsstörda. Kriterierna för 
bedömningen av en bostad bör därför avgöras med 
hänsyn till t.ex. hur graden av självständighet i bo-
staden kan upprätthållas. Kraven på självständighet 
förutsätter att ett litet antal personer bor till-
sammans. I samtliga former förutsätts att bost-
aden är personligt anpassad och att det i anslut-
ning till boendet ordnas erforderligt personellt stöd 
och service. Och i Handikapputredningen som var 
underlag för propositionen står: Gruppens sam-
mansättning har stor betydelse för möjligheten att 
ge innehåll och förutsättningar till en gemenskap 
som är av betydelsefull för de boende. Antalet bo-
ende i gruppbo-stad bör vara litet. För vissa svårt 
funktionshindrade är det särskilt viktigt att antalet 
kontakter i den närmaste miljön är begränsade. För 
utvecklingsstörda och personer med autism (au-
tismliknande tillstånd) är det särskilt viktigt med få 
personer i samma gruppbostad med hänsyn till
deras utvecklingsbehov. I Socialstyrelsens ut-
tolkning av LSS ”Bostad med särskild service – stöd 
för rättstillämpning och handläggning” står om 
gruppbostad: Ett positivt socialt samspel med andra 
är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För 
att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden 
krävs att gruppen inte är för stor. Den bör inte vara 
större än att den enskilde kan få en tillhörighet och 
en social roll i gruppen, knyta vänskapsband och 
kunna förstå och förutsäga de andras reaktioner. I 
en liten grupp blir individen igenkänd som en per-
son med egen vilja, egna känslor och egna behov. 
De individuella behoven blir mer synliga och kan till-
fredsställas på ett personligare plan, och han eller 
hon har större möjligheter att påverka och ha infly-
tande över sin livsmiljö. För den som har svårt att 
kommunicera kan den lilla gruppen underlätta för 
honom eller henne att göra sig förstådd och också 
att förstå och tolka andra. Ytterligare en anledning 
till att antalet boende i en gruppbostad inte bör vara 
för stort, är att den personal som svarar för stöd, 
service och omvårdnad inte skall vara för många, 

eftersom även personalen räknas in i antalet sociala 
kontakter för den enskilde. Det kan antas att den 
enskilde önskar få sitt behov av stöd tillgodosett av 
så få personer som möjligt – personer som känner 
den enskilde väl och som han eller hon har haft möj-
lighet att själv välja.

Utan att gå in för detaljerat på hur kommunerna valt 
att tolka en dom i Regeringsrätten (RÅ 2000 ref.42) 
som tillät 6 boende, vill jag poängtera ett stycke i 
domen: Mot nu angiven bakgrund får konstateras 
att något avsteg från intentionerna 
bakom LSS inte kan sägas ske, om sex boende skulle 
accepteras i vissa fall i gruppboende för vuxna ut-
vecklingsstörda. Utslagsgivande i det enskilda fallet 
bör främst bli vilken samlad bild som utredningen 
ger av förutsättningarna för att goda levnadsvillkor 
i den mening LSS åsyftar tillförsäkras sådana funk-
tionshindrade som skall bo i den aktuella grupp-
bostaden. Det har medfört ett slentrianmässigt byg-
gande där alla gruppbostäder är med 6 lägenheter 
utan hänsyn till vilka som skall bo där och vad de 
har för speciella behov. --- 

Mitt enkla förslag till ansvariga myndigheter är:
• Att kommun bygger gruppbostäder efter de 

verkliga behoven, dvs. tar hänsyn till den en-
skildes behov vad gäller storlek, antal boende 
och inredning. Gruppbostäder som kan omfat-
ta 1-6 boende. Bostäder som har en mer 

        ostörd omgivning eller bostäder mitt i bostads-
      områden. Bostäder som gör att individen 
      slipper att placeras ut i annan kommun om      
      denne inte så önskar.    
• Att kommunen på ett bättre sätt tar reda på de 

verkliga behoven och att man på ett tidigt 
       stadium involverar den enskilde, gode män och     
      föräldrar i planeringen av boendet.
• Att kommunen också undersöker behoven av 

boende med särskild inriktning.
• Att kommunen tillser att detta i lagen följs; dvs 

med rätt utbildning och till rätt antal.
• Att hyran inte blir så hög att de boende måste 

söka försörjningsstöd
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Runt Länet

Nacka-VärmdöSigtuna

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.

Huddinge

Träff med nämndordförande
Den 18 april träffade samverkansgruppen i FUB 
Sigtuna ordförande för Äldre- och Omsorgsnämn-
den i Sigtuna Kommun, Gunilla Johansson. Detta 
var utöver de normala samverkansmöten som vi 
håller en gång per kvartal med förvaltningsorgani-
sationen. Det gav oss möjlighet att ställa frågor di-
rekt till den politiska nämnden och belysa områden 
inom LSS-omsorgen som vi tycker har förbättrings-
potential i vår kommun. Vi framförde också vårt 
beröm för det som vi tycker fungerar bra. 

Områden som vi tycker har eknomisk påverkan på 
den personkrets vi representerar och som nämn-
den kan påverka i en positiv riktning i sina beslut 
är bl.a:

• kostnader för turbunda resor
• matkostnader i samband med korttidsvistelse
• ledsagarservice i samband med semesterresor

Nämndordföranden lovade att ta med dessa frågor 
och trycka på särskilt för en positiv behandling av 
våra synpunkter inför nästa beslutsmöte i nämn-
den. Vi i lokalföreningen FUB Sigtuna hoppas att 
kommande nämndbeslut blir i rätt riktning och kan 
leda till en förbättrad situation för flera av våra 
medlemmar.

Kommande aktiviteter
Den 11 juni kl. 12.00 träffas vi på Tollar folkhög-
skola, Åhlbergs väg 1. Då grillar vi korv och har trev-
ligt ihop. FUB håller med korv och tillbehör samt 
serverar kaffe och kaka. Du som äter/fikar betalar 
20 kr på plats.

Under sommaren tar vi ett uppehåll och ses igen 
första gången efter sommaren den 27 augusti. Där-
efter har vi träffar den 10 september, den 15 ok-
tober och den 15 november. Julbord har vi förstås 
också. På våra träffar ses vi i Handikappforums lo-
kal på Järla Östra skolväg 23, plan 1. 

Styrelsen 2017
Så här ser den nya styrelsen ut:
Katarina Berggren, omvaldes till ordförande på 1 år
Camilla Sundman, sekreterare på 1 år
Lillemor Johansson, omvaldes till kassör på 2 år
Lena Evrell, ledamot, 1 år kvar
Lena Karman, ledamot, nyval på 2 år
Helen Borell, ledamot, 1 år kvar
Annika Aspén Franzén, ledamot, nyval på 2 år

Folkparksfest 
Det blir fest i Stortorpsparken i Trångsund sön-da-
gen den 11 juni kl 12 - 15. Inträde för med-
lemmar 100:-. Alla medlemmar från Stockholms 
län är välkomna! Dans med Björn och Linda. Ingen 
föranmälan. Fika och korv till självkostnadspris. Ni 
får gärna ta med egen matsäck. Tombola och lot-
teri kommer att finnas.

Dans 
Danserna i ABF-huset, se tidningens 
baksida.
Entré: 100 kronor för medlemmar, 
övriga 120 kronor, ledsagare gratis.
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Runt Länet
Aktiviteter i höst
I höst fort säter vi, i samarbete med ABF i 
Huddinge, med  Träffpunkten för daglediga och 
äldre intellektuella funktionsnedsatta.
Första träffen blir 6 oktober  kl 13 - 15.
Pris 20:- / per person inkl. kaffe/the och fikabröd

Sollentuna -Väsby
Sommaraktivitet
Välkomna till Ängsjö friluftsområde i Kallhäll i Jär-
fälla kommun lördagen den 10 juni kl. 13:00-15:30. 
Det blir bl.a. 5-kamp tillsammans med vår “Inre 
Ringen”-grupp.
På vår hemsida - www.fub.se/sollentuna-vasby - 
finns all information och den uppdateras kontinu-
erligt. Gå gärna in  och läs om aktiiviteter och kom 
med åsikter och idéer.

Styrelsen 2017
Så här ser nya styrelsen ut:
Ulrika Lindgren (ordförande), Björn Kamsvåg, Ruth 
Myrin, Margareta Magnusson, Inga-Britt Sjölin, 

Dans på Arena Satelliten
Datum: se baksidan av tidningen
Plats: Busstorget, Sollentuna station
Entré: 80 kronor,  ledsagare 30 kronor
Tid: Kl. 18:00-21:00

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

Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning

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)

VÄLKOMNA!

Lördag 1 september 2012
Klockan 18.30–21.30

Dans till 

DizCoverDans till 

DizCover

Höstens danser: 29/9, 27/10 och 1/12.

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.

Södra Roslagen
Vinterfesten 2017
Den 25 februari var det stor fest på Nova i Vallen-
tuna. Det kom nästan 120 personer, vilket nog är 
nytt  deltagarrekord. Häggarna underhöll och det 
var full fart på dansgolvet. Alla fick mat och dryck 
och någonstans att sitta fast det kom så många. 
Stämningen var hög. Tack till Aiko, Mikael, Irene 
m.fl. som ordnade. En kort film från festen finns på 
vår hemsida: www.sodraroslagen.fub.se

Fritidsaktiviteter

Det börjar närma sig sommar. Vissa aktiviteter tar 
sommaruppehåll. Vi försöker hålla vår hemsida 
uppdaterad så att ni ska kunna hitta det som hän-
der månad för månad. Gå in och titta på 
www.sodraroslagen.fub.se
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Medlemsmöte LSS! 
Måndagen den 24 april 2017 bjöd 
FUB Södertälje/Nykvarn in Elisabeth 
Langran, ombudsman/jurist på Läns-
förbundet FUB i Stockholms Län, som 
kom och berättade om sin lägesrapp-
ort och analys av domar i Förvaltnings-

rätten i Stockholms län där Södertälje stack ut. Vi 
bjöd även in Pelle Kölhed, styrelseledamot i HSO:s 
riksförbunds styrelse, som kom och berättade om 
sitt arbete och roll som expert i den statliga LSS-
utredningen som regeringen har tillsatt. Ett mycket 
lyckat och bra möte där både medlemmar, politiker 
från omsorgsnämnden och personal från Social- 
och omsorgskontoret deltog. Många frågor och 
idéer bollades och en del svar fick vi också. Frågor 
om personaltäthet på boenden, att få ha kvar kon-
taktperson när man flyttar hemifrån, juridisk hjälp 
vid överklaganden vara bara några av de frågor som 
kom upp.

Broschyr med samlade aktiviteter från hela 
Norrort går att ladda ner från:
http://www.taby.se/Uppleva-och-gora/Fritid-for-
dig-med-funktionsnedsattning/Fritidsaktiviteter-
for-funktionsnedsatta/

Klicka sedan under Relaterade dokument på 
Broschyr Meningsfull fritid.

Aktiviteter för hela länet går också att hitta på 
Fritidsnätet: www.fritidsnatet.se

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

Vi kommer att ringa er under året
Vi kommer under året att kontakta 
er som är huvudmedlemmar i FUB i 
Södra Roslagen angående följande:
- Vi vill dels uppdatera vårt med-
lemsregister med aktuella kontakt-

uppgifter för att lättare kunna komma ut med 
aktuell infomration.
- Vi vill dels veta vilka frågor du som medlem tycker 
är viktiga och som du är beredd att engagera dig 
för i inom ramen för någon av våra kommungrup-
per. 

Eftersom vår verksamhet helt bygger på ideellt 
arbete är alla medlemmars insatser i påverkansar-
betet mot våra kommuner av stor betydelse. Vi 
börjar i Vallentuna och Österåker redan nu i vår. 
Därefter följer Danderyd, Täby och Vaxholm. En 
del av våra huvudmedlemmar kanske har svårt att 
hantera telefonsamtal från någon de inte känner 
eller kanske inte har telefon. Är du anhörig eller 
God man till någon som är i den situationen får du 
gärna kontakta oss.
Ta då kontakt med Ann Sjölander. Henne når ni på 
telefon 070-888 53 16 eller på mail ann.sjolander@
sodraroslagen.fub.se

Botkyrka Salem
Aktiviteter i sommar
Den 13 juni är det frlluftsdag på Hågelby.
Sommarklubben på Möllebadet på onsdagar 
kl. 19:00-20:30 med start onsdagen den 28 juni.
Uppehåll v. 27-29. Sista sommarklubben för somm-
aren är onsdagen den 2 augusti. Det blir även dans 
på Hågelby i sommar; fredagen den 4 augusti och 
fredagen den 18 augusti mellan kl. 19.00-21:30.

Runt Länet

Södertälje

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

Nya styrelsen vill ha mer samverkan

Den nya styrelsen i 
FUB Stockholm kom-
mer att fortsätta den 
tidigare styrelsens 
arbete med att ut-
veckla och driva 
f r i t idsak t iv i teter 
för medlemmar i 
alla åldrar, det ar-
bete som varit FUB 
Stockholms styrka 
i många år. Dess-
utom vill vi växla upp 
det intressepolitiska 
arbetet lokalt. Vi har 
redan skickat in en skrivelse med förfrågan om sam-
verkan med Stockholm stad i LSS-frågor, så som rät-
ten till boende, daglig verksamhet, ledsagning och 
kontaktperson. 

Vi ska fortsätta arrangera studiecirklar i LSS både 
för medlemmar med utvecklingsstörning, men ock-
så för anhöriga och övriga medlemmar. Vi skall un-
dersöka möjligheterna att öka samverkan med FUB 
Stockholms län och FUB ś riksförbund. Inte minst 
kring den nu pågående LSS-utredningen. Andra om-
råden som vi vill fokusera på är hur samhället bätt-
re kan bidra till jämlika och rättvisa förhållanden då 
det gäller ekonomi, hälsa och digitalisering. 
Två exempel på projekt som vi idag driver är ”Jag 
kan cykla” - viktigt både för hälsa och självstän-
dighet och ”Lights on rights” - ett projekt i interna-
tionell samverkan kring självbestämmande. Slutli-
gen vill vi i styrelsen utveckla former för att bättre 
kunna verka tillsammans med Inre Ringen (tidigare 
Stockholms-Klippan) i ovanstående viktiga frågor. 

Torbjörn Dacke, ordförande FUB Stockholm
Eva Flygare Wallén, vice ordförande FUB Stockholm

Avslutning i EU-projektet ”Lights on Rights!”

FUB Stockholm har under två års tid medverkat 
i ett intressant EU-projekt om rättigheter för per-
soner med intellektuell funktionsnedsättning, kallat 
”Lights on Rights!”.

Det har blivit resor till Barcelona i Spanien, Krakow i 
Polen, Budapest i Ungern samt Ljubljana i Slovenien. 
På samtliga resor har två personer som själva har en 
intellektuell funktionsnedsättning deltagit.

Stockholm

FUB Stockholms arbetsutskott: 
Krister Ekberg, Torbjörn Dacke
och Eva Flygare Wallén.

Anna Ringström Timoney och Axel Isaksson 
var med i Budapest hösten 2016 där de gjorde 
varsin presentation om sina jobberfarenheter 
och drömmar.

Anna Ekberg och Krister Ekberg deltar i en work-
shop om att söka jobb under mötet i Krakow i juni 
2016.
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Runt Länet
Projektet avslutas med ett möte här i Stockholm 30 
maj – 3 juni då vi tar emot ca 25 personer från de 
andra deltagande organisationerna i projektet.

Syftet med projektet har varit att öka medveten-
heten om vilka rättigheter personer med funktion-
snedsättning har enligt FN-konventionen. En an-
nan viktig aspekt har varit att utbyta erfarenheter 
länderna emellan. Bland annat har en metodguide 
tagits fram som ska tydliggöra vad FN-konventionen 
innebär för alla med funktionsnedsättning och som 
visar hur man kan påverka sitt liv genom att hävda 
sina rättighet

Datum, se tidningens baksida.

Glöm inte att köpa förköpsbiljetter till våra danser!
Då vi strävar mot en kontantfri hantering på FUB-
danserna på Fryshuset vill vi tipsa om att köpa 
förköpsbiljetter. Det är ett bra alternativ till kort-
betalning eller betalning via swish och det är både 
smidigare och billigare än att lösa biljett på plats 
vid varje dans. Vi säljer häften med 6 biljetter för 
500 kr eller med 12 biljetter för 1 000 kr. Kostnaden 
blir då 83 kr per dans jämfört med 100 kr om du 
köper biljett direkt i kassan. Beställs enklast ge-
nom att maila adress dit biljetterna ska skickas till: 
 info@fubstockholm.se. 

Övriga möten/aktiviteter
Missa inte vår medlemsdag på Skansen den 23 
augusti. Inbjudan med program finns på s. 8-9 i 
tidningen. Den 1 december anordnar vi återigen 
en 24-timmars julbordskryssning med Silja Galaxy. 
Inbjudan kommer med nästan nummer av Länet 
Runt, som kommer sista veckan i september, och 
läggs också upp på vår hemsida: fubstockholm.se. 
Men boka redan nu in fredagen den 1 december i 
kalendern!

Stockholm Pride Festival
FUB Stockholm går med i årets pride-
parad, som äger rum lördagen den 5 
augusti. Starten är vid Kungsholmstorg 

kl. 13.00 och slutar vid Östermalms IP. Det brukar 
ta ca 2 timmar att gå paradvägen. Vi kommer att 
ha flaggor och annat som gör att vi syns och ju fler 
vi blir desto häftigare förstås! Anmälan till: Gittan 
Fagerström gittan.fagerstrom@hotmail.com eller 
på tel. 08-600 16 74 till kansliet. Det går utmärkt att 
hoppa med i tåget längs paradsträckan om man vill.

Hela gänget i Lights on Rights! samlat utanför en dag-
lig verksamhet i Ljubljana

Svenska delegationen i Ljubljana: Stefan Fagerström, Kristin 
Kamrén Lundström, Bengt Lyngbäck, Anton Örtlund Lande-
gren och Denita Landegren.

INFORMATION om danser på Fryshuset
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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 Törnberg,  
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: h.brittinger@gmail.com

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
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
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

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet  2017
För mer information se respektive lokalförening inne i tidningen.

Augusti  Orkester  Plats   Arrangör
 4  Happy Tunes  Hågelbyparken  Botkyrka-Salem
18  Häggarna  Hågelbyparken  Botkyrka-Salem
27  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

September 
 1  Maximalt  Trombon  Södertälje-Nykvarn
 2  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
 8  Excess   Fryshuset  Stockholm
15  Meddelas på hemsidan ABF-huset  Huddinge
15  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
22  Barbados  Fryshuset  Stockholm
22  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
29  Reminders  Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

Oktober
 1  Dicso   Arlanda gymansium Sigtuna, ABF
 6  Reiminders  Fryshuset  Stockholm
 7  Meddelas senare Arena Satelliten  Sollentuna-Väsby
13  Meddelas på hemsidan ABF-huset  Huddinge
13  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
20  Titanix   Fryshuset  Stockholm
20  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

November
10  Meddelas på hemsidan ABF-huset  Huddinge
10  Date   Fryshuset  Stockholm
10  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
17  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
24  Holens   Fryshuset  Stockholm
24  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
26  Dicso   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF

December
 8  Meddelas på hemsidan ABF-huset  Huddinge
 8   Mats Bergmans  Fryshuset  Stockholm
 8  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn


