
Nummer 4, 2017

i Stockholms län

Länsförbundet

      STJÄRNFESTENS VINNARE TOMMY BONTE!



UTGIVNINGSPLAN 2018
Nr  Material      Prel. Utgivning
1 Vecka 4 Vecka 9
2      “   16      “  21
3      “   34      “  39
4             “   43      “  48

Annonspriser från färdigt material
Inlaga 4-färg
1/1-sid      1/2-sid          1/4-sid
4 900:-      2 900:-          1 900:-

Prenumeration 350 kr/år

Länsförbundet
Ordförande har ordet
Reclaim LSS, Pressmeddelande
Runt Länet
Lokalföreningarna
Danser i länet

Innehåll:

Ansvarig utgivare: Harald Strand
Redaktionsgrupp: Lena Håkansson, 
Tryck: AMO-Tryck AB
Upplaga: 3 000 ex
ISSN: 1653-1566
Red. förbehåller sig rätten att redigera insänt 
material och fråntar sig allt ansvar för annonser.

 

För gåvor:
Plusgiro: 23 96 49-7

Länsförbundet FUB i Stockholms län
Postadress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Landsvägen 50 A, 4 tr., Sundbyberg
Telefon: 08-546 404 56
Hemsida: www.stockholmslan.fub.se
Facebook: www.facebook.com/fubstockholmslan

Lena Håkansson, sekreterare
Telefon: 08-546 404 56
E-post: lena.hakansson.fub@telia.com

LÅK Förenings- och Företagsservice, 
ekonomi

Företrädare för Läns-FUB i  
externa arbetsgrupper:

Habilitering & Hälsa
Harald Strand
harald.strand@telia.com
Eva Flygare Wallén
eva.flygare.wallen@ki.se
Maj-Britt Lind 
majbritt_lind@hotmail.com

HSO Stockholms läns styrelse
Maj-Britt Lind 
majbritt_lind@hotmail.com

Locum AB
Eva Söderbärj, 
evasbj@swipnet.se

Forum Carpe
Eva Flygare Wallén
Maj-Britt Lind

2
3
4-6 
7-14
15
16

2



Snart är det jul igen!

Kan vi vänta oss några fler julklappar från våra poli-
tiker?
Just när jag skriver denna ledare har Åsa Regner lovat 
införa en tillfällig stopp-lag för 2års omprövningarna 
av assistansersättningen. En annan lagändring hon 
vill göra ska återställa tidigare praxis för assistans vid 
väntetid och beredskap. Hon vill också snabbutreda 
konsekvenserna av tre andra HFD domar som all-
varligt påverkat möjligheter till assistans. Hon hade 
inte tomteluvan på vid presentationen dock!

Självklart är dessa löften en konsekvens av funk-
tionshinderrörelsens massiva och gemensamma kri-
tik! Det känns bra att det visat sig att vår kamp lönar 
sig. Det ger kraft inför fortsatt kamp för hela LSS!

Totalt 71 tusen personer omfattas av LSS just nu, 
varav knappt 16 tusen har assistansersättning. 
Det finns således många andra insatser som behöver 
funktionshinderrörelsens massiva stöd. Även kom-
munpolitikerna måste känna flåset av vår intresse-
politik inför nästa års val.

Den 21 november utses ”Bästa LSS kommun 2017”, 
en utmärkelse som min kommun, Botkyrka, haft se-
naste året och som inneburit en stolthet hos främst 
de anställda inom LSS-verksamheten. 
Ett bra initiativ av Föräldrakraft, Heja Olika och 
ABH Utbildning. 

  

Jag måste erkänna att jag var skeptiskt till när de 
presenterade idén 2015. 
Jag hade fel hatt på mig då när jag sa ”Ingen kom-
mun är värd pris för sin LSS-verksamhet”. 

Nu med annan hatt hoppas jag att en ny kommun får 
glädja sig att bli uppmärksammad för sin i jämförel-
sevis goda LSS-verksamhet. Framförallt personalen 
som oftast utgör skillnaden mellan god och dålig. De 
behöver all vår stöttning när deras arbetsgivare har 
valt att tokspara på LSS. 

Låt oss därför ta en paus i kampen och njuta av den 
juletid och julefrid vi har framför oss den närmaste 
månaden! 
Låt oss hoppas att tomten gör besök även ute i våra 
kommuner. 

Julen är ju en tid då många av oss blir givmildare och 
tänker på andra än bara de allra närmaste. Jag ser 
med tillförsikt mot en ännu hårdare kamp (positiv) 
om titeln ”Bästa LSS-kommun 2018”.

God Jul och reclaim LSS!
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Ordförande har ordet!

Foto: Linnea Bengtsson
Harald Strand

/Harald
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Inlägg från reclaimLSS.org
Av Harald Strand

Tillför rättshjälp i LSS – NU!

Vi kan konstatera att Försäkringskassan (FK) sällat 
sig till de myndigheter som valt att med sin 
maktposition köra över de enskilda individerna i 
LSS!

Rättighetslagen är hotad för att kommunerna och 
Förvaltningsrätten (FR) samt numera även FK an-
ser att de ”bara följer lagen” när de väljer ut lämp-
liga ”prejudicerande” domar för att kunna avslå 
enskildas ansökan av LSS-insatser. När vi studerar 
dessa s.k. prejudikat så inser vi som har någon 
kunskap om LSS att det är fejk.

Tidigare har vi här på sajten tydligt visat att kom-
munernas ansvariga och juristerna i Förvalt-
ningsrätten har ägnat sig åt detta. Prejudikat kan 
bara uppstå från en dom i HFD och skall då avse 
likartade omständigheter. Men då LSS är en 
individuelle lag för individuella behov är prejudi-
kat ytters ovanligt i LSS mål.

FK och kommunerna avslår insatser för att spara 
pengar, trots att detta inte får vara ett skäl till avs-
lag enligt lagen! Dvs. de följer inte lagen.

Förvaltningsrätten (FR) är tänkt som en garant för 
att ovanstående myndigheter skall följa lagen. Att 
denna garant inte fungerar har vi visat i ett an-
tal rapporter här på sajten. Orsaken till detta är 
svårare att förstå? Har man inte förstått att lagen 
är individuell? Eller stödjer man bara de andra 
myndigheternas nedskärningar?

LSS är en individuell lag. Den styrs helt av varje 
persons individuella behov och önskningar!
Det gör att prejudikat är väldigt sällsynt – då varje 
individs olika behov utgör grunden.

Trots detta hänvisas ofta till tidigare mål i FR, vilket 
inte är korrekt, då de nästan aldrig har något 
vägledande rättsvärde. Dessutom väljer ofta kom-
munen ut just de domar från FR som stöder de-
ras sak, trots att det finns andra som stöder mot-
partens! Att det finns domar i FR som dömt olika 

i vad vi kan uppfatta som samma ärende kan och 
skall bero på att det är individernas individuella 
behov som skall prövas i LSS, och alla har vi olika 
behov.

I vår tolkning måste vi också förstå vad som är la-
gens intentioner och mål! I korthet är målet med 
LSS – att leva som andra trots sina funktionshinder. 
Eller lite mer detaljerat uttryckt i propositionen:

LSS är avsedd att tillförsäkra personer med om-
fattande funktionshinder en god service och ett 
gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de 
lokala ambitionerna är. Det övergripande målet är 
att den enskilde skall kunna leva som andra, trots 
sitt funktionshinder. Jämlika livsvillkor innebär att 
jämförelser måste göras med villkor som gäller för 
jämnåriga som inte har funktionshinder.

Den enskilde skall kunna skapa sig ett värdigt liv, 
så likt andra människors liv som möjligt och i ge-
menskap med andra.

Den enskilde har rätt till en insats om han eller 
hon har behov av insatsen, om behovet inte fak-
tiskt är tillgodosett på annat sätt. När insatsen se-
dan verkställs så ska den vara av så god kvalitet att 
den tillförsäkrar den enskilde goda levnadsvillkor. 
Nuvarande felaktiga rättstillämpning medför stora 
rättsförluster för den enskilde. Den tidigare LSS-
kommittén uppmärksammade detta och föreslog 
att lagtexten snarast bör förtydligas för att kom-
ma till rätta med den felaktiga tillämpningen. Det 
var år 2008!

Prejudikat, ett inom juridiken vanligt begrepp 
som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag 
i en domstol fungerar som regel eller vägledning i 
senare inträffade mål eller ärenden med likartade 
omständigheter. Ett prejudikat kan för LSS bara 
uppstå i HFD, dvs. högsta instans i FR.

Ett prejudikat är inte juridiskt bindande på samma
sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan 
prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel 
eller rättspraxis. Normalt ses ett prejudicerande 
rättsfall som något som visar hur lagen skall an-
vändas i praktiken.

    
             ReclaimLSS
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I de domar som bildar rättspraxis är särskilt domsto-
lens motiveringar viktiga. De innehåller bland annat 
förklaringar till beslutet, förklaringar som kan vara 
till ledning för andra domstolar. En prejudicerande 
dom kan dock inte användas som en allmängiltig 
rättsregel, dels eftersom det kan finnas särskilda 
omständigheter i det enskilda fallet och dels efter-
som domen i regel är begränsad till att avgöra det 
som parterna har yrkat. Prejudikatet gäller därför 
inte sådant som domstolen hade kunnat avgöra om 
parterna yrkat något annat. Om domstolen ändå 
uttalar sig om sådant som ligger vid sidan av målet 
skapar det inte något prejudikat.

Som ni förstår av texten är detta inte enkelt att 
förstå för en enskild person. Det innebär att enskil-
da regelbundet blir överkörda av ”juridiken”, dvs. av 
jurister från kommunen, FK och FR.
Den enskilde behöver eget professionellt stöd, 
något som tyvärr föll bort från Handikapputrednin-
gen förslag till LSS-propositionen. Utan detta stöd, 
rättshjälp, fungerar inte LSS som det var tänkt. Det 
är väl numera uppenbart för de flesta, men ansvari-
ga politiker har valt att blunda?

Min slutsats är att rättshjälp är ett nödvändigt til-
lägg i LSS när den enskilde ska pröva sin rätt i dom-
stol – och att kompetensen om LSS som individuell 
lag måste öka både i kommunerna och hos jurister-
na i Förvaltningsrätten.
Det är ett nederlag för vårt rättsväsende att den en-
skilde förlorar sina rättigheter i så många fall som 
våra undersökningar visar på. Dessutom är sido-
effekten att många enskilda numera inte ens orkar 
driva sin rätt i domstol, ”då det är meningslöst”! Då 
är LSS ingen rättsäkerhetslag längre. Det är ofatt-
bart att ansvariga i justitiedepartementet låter det 
pågå år efter år och istället lägger kraft på att be-
gränsa assistansersättningen.

HEJAOLIKA.se

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

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017

Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Regeringen vill stoppa två-års omprövningarna av 
personlig assistans genom en tillfällig lagändring. 
Statsrådet Åsa Regnér tror att lagändringen kan 
börja till våren 2018.

En annan lagändring ska återställa tidigare praxis för 
assistans vid väntetid och beredskap. Även den vän-
tas börja gälla under våren.

Beskeden kom när Åsa Regnér på tisdagen, med 
bara två timmars varsel, kallade till presskonfe-
rens om nya åtgärder inom den statliga assistans-
ersättningen.

- Vi insåg snabbt att den senaste assistansdomen 
från i somras trasar sönder människors liv och än-
drar karaktären på reformen, sa Åsa Regnér.

Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 13 
juni innebär, enligt Försäkringskassans omtvistande 
tolkning, att assistansberättigade inte ska beviljas 
assistans för väntetid och beredskap mellan hjälpin-
satserna.

- Jag sa tidigt att jag vill återställa konsekvenserna 
av domen, det är ett arbete som redan pågår, 
sa Åsa Regnér.

Bra att regeringen fryser omprövningar av person-
lig assistans - men funktionshinderrörelsen är inte 
nöjda.
 
Den samlade funktionshinderrörelsen är positi-
va till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser 
Försäkringskassans omprövningar av personlig 
assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla 
de som varit oroliga för att de ska förlora sin assi-
stans, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funk-
tionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densam-
ma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, 
eller redan har fått avslag på sina ansökningar av 
personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till 
den statliga översynen av LSS har inte förändrats.” 
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Regeringen har redan tidigare gett besked om att 
man genom en lagändring vill återställa effekterna 
av sommarens dom i Högsta förvaltningsdomsto-
len gällande väntetid och beredskap. ”Det hade 
varit omöjligt för regeringen att inte agera efter 
beskedet om Försäkringskassans tolkning av som-
marens dom”, säger Maria Johansson, ordförande 
i Lika Unika. 
”Men det finns en lång rad domar vars praxis får 
svåra konsekvenser för rättighetsbärare och som 
också behöver åtgärdas snabbt.”

Åsa Regnér betonar ofta att det ska finnas tydlig 
information mellan myndigheter, så att den som 
får avslag på statlig assistans istället ska få sina be-
hov tillgodosedda i kommunen. “I själva verket har 
praxis blivit lika hård på alla nivåer, vilket innebär 
att många kommuner regelmässigt avslår an-
sökningar av personlig assistans”, säger Lars Ohly.

Nu mobiliserar funktionshinderrörelsen för att 
försvara och förstärka LSS-lagstiftningens alla in-
satser. En gemensam arbetsgrupp kommer att 
komplettera den statliga översynen av LSS och as-
sistansersättningen. ”Vi är mycket kritiska till att 
regeringen inte ändrar direktiven till den statliga 
översynen”, säger Lars Ohly. ”Historielösheten 
och det ensidiga kostnadsperspektivet har gjort 
det absolut nödvändigt för oss att agera tillsam-
mans.” 

Redan hösten 2016 tillsatte Funktionsrätt Sverige 
en arbetsgrupp för att genomföra en parallell 
utredning till den statliga översynen. Nu har grup-
pen utvidgats och omfattar hela den samlade 
funktionshinderrörelsen, som tillsammans kom-
mer att arbeta fram löpande ställningstagande 
kring de mest angelägna LSS-frågorna. 

”Vår arbetsgrupp representerar större delen av 
rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi 
kommer att samla och förmedla erfarenheter och 
synpunkter från hela den målgruppen, säger 
Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.”

Möte med Verkstadsklubbarna

Vi vill byta namn och inte längre heta Verk-
stadsklubb.
Det passar inte och vi jobbar inte på en verkstad.
Det tyckte verkstadsklubbarna på de dagliga 
verksamheterna i Stockholm på ett möte tillsam-
mans.
De pratade också om vad verkstadsklubbarna gör 
och vill göra.

Vi tar upp viktiga ämnen och jobbar med att alla 
ska komma i tid berättade en verkstadsklubb.
Många ordnar fester och firar födelsedagar och 
när någon ska sluta.
Flera jobbar med samhällsfrågor, läser tidningen 
8 SIDOR och pratar om svåra ord som till exempel
intellektuell, handläggare, god man och förkort-
ningar.

Det här vill vi göra:
Vi vill ordna fler stormöten och bestämma mer,
sade en verkstadsklubb.
Många ville jobba med valet 2018
och för högre habersättning.
Det är också viktigt att jobba för regler för hur man 
ska kunna vara kvar på den dagliga verksamheten
när man har fyllt 67 år.

Vad ska vi heta?
Deltagarna på mötet hade förslag på
vad verkstadsklubb kan heta istället.
Ett förslag var klubb plus, det namn den dagliga 
verksamheten har, till exempel Tornklubban,
Astrakanklubben, Klubb Liljan, Tantoklubben.
Andra förslag var: Arbetsklubb, Arbetsråd,
Deltagarråd

Kitte Arvidsson
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FUB Huddinge har rivstartat hösten med korvgrill-
ning, två danser och ett medlemsmöte.

Vi grillade korv i bytet mellan sommar och höst.
Solen sken och många kom och ville grilla korv och 
gå en tipspromenad. I år var vi i Rådsparken i 
centrala Huddinge.

På höstens första dans på ABF-huset var det 
Cassius Clay som spelade, fyra killar som spelar 
rock så det står härliga till.
Andra dansen var det disco och karaoke. 

Hur har Ni det i andra föreningar? Kommer det 
mycket folk på era danser och tillställningar? Hos 
oss i Huddinge blir det färre och färre som kommer 
på våra danser. Vi har frågat våra medlemmar hur 
de vill ha danserna, vilken typ av musik de vill ha, 
helt enkelt hur vill de att kvällen ska se ut. Det är 
bra som det är, säger de flesta, några vill dock ha 
dansen på lördagar. Vi har även pratat med person-
al som följer med, de tycker oftast att det är bra och 
skulle tycka det är tråkigt om vi måste sluta med 
danserna. Men vi är snart där, musiken blir inte bil-
ligare, även om vi har disco några gånger/termin. 
Lokalen kostar också pengar, dock så sponsrar ABF 
oss med billigare lokalhyra. En snabb summering av 
våra danser är att de inte går runt ekonomiskt.
Men vi håller ut så länge som vi kan. 

Julbord 15 december klockan 16.30.
Våra medlemmar är välkomna på julbord i ABF-
huset före sista dansen för i år som börjar kl. 18.30. 
Linda och Björn Rapp står för musiken. Kvällen 
Tema är ju JUL så klart. Har vi tur så har Linda med 
sig sin granklänning. 
Kostnad: Julbord och dans 200 kronor för våra 
medlemmar och 100 kronor för ledsagare.
Anmäl dig till Christina Jansén tel: 073-586 55 74
mellan klockan 19.00-20.00.
Det brukar bli fullbokat ganska snabbt. 

Genomförandeplan! 
Vi har märkt att det är många som inte vet var det 
är. Många har möten på sina DV och i sina boen-
den, men vad de är till för har man inte förstått. 
Så vi gjorde slag i saken och bjöd in till ett med-
lemsmöte för att berätta om hur viktigt det är med 
Genomförandeplan. Vi gjorde även en liten folder 
som vi delade ut på mötet. Alla som inte var med 
på mötet kommer att få folder i nästa brev som är 
i början av januari. 

Julgransplundring 6 januari 2018. 
Vi är i Klockargården, vid Huddinge kyrka. Som van-
ligt så blir det dans kring granen och Vargarna dan-
sar folkdanser för oss. Jultomten och lotterier, kaffe 
och kaka. 

Årsmötet har vi bokat till söndagen 25 februari 
2018.  

Dans 2018
Danserna i ABF-huset, se tidningens baksida.
Entré: 100 kronor för medlemmar, 
övriga 120 kronor, ledsagare gratis.

Huddinge
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Runt Länet

  Nacka-Värmdö
JULBORD 10 december kl. 12.00-14.00
på Tollare Folkhögskola (Åhlbergs väg 1).

Anmälan med namn på deltagare senast den 1 dec 
till sms 070-515 79 89 (Lillemor) eller maila namn på 
deltagare till e-post fubnackavarmdo@gmail.com.
Meddela även om ni vill ha kvitto eller faktura och 
till vilken adress i så fall 125 kr per person sätts in 
på PG 497901-9 före 10 dec. FUB subventionerar 
kraftigt för medlemmar samt ledsagare/assistenter. 
Övriga betalar 350 kr. Kom ihåg att avanmäla vid 
förhinder, vi måste betala för alla anmälda!

Hälsningar
Styrelsen FUB Nacka-Värmdö
E-post: fubnackavarmdo@gmail.com

 Norrtälje
Lördagen den 28 oktober hade vi en medlemsdag 
vid Phytagoras industrimuseum i Norrtälje. Vi 
började med en guidning i den gamla industrilo-
kalen, där man tillverkat Phytagoras råoljemoto-
rer från början av 1900 talet, verksamheten lades 
ner 1979 och lämnades med all utrustning kvar. 

Efter många turer och rivningshot, räddades 
fastigheten av några eldsjälar och det bildades 
en stiftelse som idag driver museum med olika 
verksamheter. Efter guidningen fikade vi i caféet 
och diskuterade vilka frågor som medlemmarna 
tycker det är viktigt att vi driver i föreningen.

Hälsningar 
Hans Andersson 
Ordförande

Sigtuna
Den 23 oktober hade FUB Sigtuna:s samverkans-
grupp möte med den relativt nytillträdde ordfö-
rande för Äldre och Omsorgsnämnden i Sigtuna 
kommun, Karsten Bjärbo.

Det blev ett bra möte där vi fick framföra våra 
synpunkter och angelägna ärenden. Vi hade också 
genomgång av innehållet i rapporten ”Fångad i 
Fattigdom”

Vi upplevde att vi fick en bra respons och upplev-
de att våra röster blev tagna på allvar. Framtiden 
får visa om det bar frukt.

Den årliga Julgransplundringen, Sigtuna- 
Sollentuna-Väsby lokalföreningar är planerad till 
den 14 januari, 2018 kl.14.00 i Kunskapens Hus, 
Märsta. 

Sigtuna FUB årsmöte planerat till den 6 februari, 
2018. kl.19.00 i Forum, Salen, Märsta kl. 19.00.

Med vänlig hälsning

Jan Olson

 Disco
  Plats: Kunskapens hus, Arlanda gymnasium,
  Vikingavägen 2, Märsta.
  Pris: 70 kronor för medlemmar, 30 kronor för        
  ledsagare. Icke medlemmar 100 kronor. 
  Datum se tidningens baksida.
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Runt Länet

En bra lösning på ett stort problem
Ett gäng ungdomar flyttade in på boendet på 
Linnes Väg för drygt tre år sedan. Egna lägenhet-
er fördelade på två hus. I ett av husen finns även 
gemensamhetslokal, kök, personalutrymmen 
samt tvättstuga. Alla var förväntansfulla inför sitt 
nya boende och flytten hemifrån. Även jag såg 
fram emot att mitt barn skulle få en bra start i 
den nya fasen i livet. 
Min dotter flyttade in och stortrivdes. Hon klarar 
sig bra själv men behöver hjälp med vissa saker i 
vardagen. Alla har en individuell plan för att klara 
boendet på sina respektive villkor. Tanken är ju 
att de ska utvecklas och klara mer och mer själva.
Efter två år hade det bytts verksamhetsche-
fer och övriga personal ett otal gånger. Några 
höll tack och lov ut länge. Jag vet dock inte hur 
många gånger jag påpekade vissa saker till perso-
nalen utan att förändring skedde. Det kan delvis 
ha berott på att min dotter klarar sig relativt bra 
själv och fick stå tillbaka då andra boende har 
mer behov av hjälp. 
Men något var helt fel då det inte alls fungerade 
som det var tänkt. Vi föräldrar kontaktade både 
kommunen och driftansvarig, Frösunda Omsorg, 
för att påtala problemen då flera av de boende 
inte alls kom till sin rätt. Vi föräldrar tog ett stort 
ansvar och vissa var där flera dagar i veckan för 
att få vardagen att fungera för våra resp. barn.
Under ett antal kvällsmöten med lovord om för-
bättringar och uppföljning blev det tyvärr inte 
alls så bra som det kunde förväntas. Tiden gick 
och i våras tröttnade flera av oss föräldrar, varför 
händer inget? Men i somras tog kommunen ett 
beslut och kontaktade ny driftansvarig för att 
få en lösning på problemet trots att avtalet inte 
hade löpt ut med Frösunda.
Under våren då jag själv gick med i FUB:s styrelse 
fick jag veta att flera boenden som Frösunda var 
ansvarig för inte alls fungerade.
Efter sommaren kom äntligen beskedet att kom-
munen har avslutat alla uppdrag med Frösunda 
och Indies Omsorg har tagit över Linnes Väg. Vi 
träffade Indies vd med delar av personalen i au-
gusti på ett info-möte och det kändes riktigt bra.

En av min dotters arbetskompisar sa till mig: 
Vi har samma som ansvarar för vårt boende som 
ni och du/ni kommer att ha och ni kommer bli så 
nöjda!
Så jag tror att min dotters arbetskompis har helt 
rätt. 

Marie 

Mycket viktigt med bra chefer i LSS-boenden.
Min dotter har ett större stödbehov än Maries 
dotter. Hon bor i ett av de tre LSS-boenden, som 
Frösunda Omsorg nu har lämnat i Sollentuna. 
Detta boende samt det tredje LSS-boendet, som 
Frösunda Omsorg haft driftansvar för har nu 
tagits över av Sollentunas aktiebolag, AB Solom. 
Dessa 2 boenden med vardera 6 lägenheter var 
helt nya för inflyttning i november 2015 res-
pektive mars 2016. Båda boendena hade samma 
verksamhetschef och vice verksamhetschef. In-
flyttningar på båda boenden gick i varandra och 
personal rekryterades efter hand. Vi föräldrar 
fick aldrig någon bra information vem av che-
ferna, som gjorde vad. Ej heller visste vi vem vi 
skulle vända oss till i vissa frågor. Cheferna sågs 
sällan till på någon av dessa två boenden. All de-
ras arbetstid var förlagd till “kontorstid”. Då är 
det svårt att förstå den stress, som uppkommer i 
vissa situationer för personal på morgnar, kvällar 
och helger.
För alla nya boenden och personal blev det ej 
bättre första sommaren, då båda cheferna valde 
att ta semester samtidigt under 4 veckor!  
Efter det första året, då verksamheten aldrig kom 
igång med rutiner och även utbildning för per-
sonalen, så slutade både verksamhetschefen och 
vice dito. Så år 2017 inleddes med turbulens. Vad 
händer nu??

Musikcafé på Eldkvarn
Vårt populära Muikcafé är öppet varje onsdag, 
fr.o.m. den 30/8 t.o.m. 13/12 förutom när det är 
skollov. 
Tid: 18:30-20:30
Plats: Restaurang Eldvarn, Häggviks gymnasium, 
Häggviksvägen 4, Sollentuna.

Sollentuna-Väsby
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Sollentuna-Väsby  fortsättning       
Ny verksamhetschef rekryteras. Denne känner sig 
för på fredagar tills hen kan lösgöra sig från tidigare 
anställning. De 4 övriga vardagarna täcks upp av en 
chef, som kommer “någonstans ifrån i ledningen”. 
Efter 6 veckor med den chefskonstellationen tackar 
“fredagschefen” för sig och slutar av familjeskäl.
Därefter inträder en chef på våren som inte får till 
några rutiner eller kan styra upp verksamheten. Flera 
i personalen slutar eller sägs upp. Många “timmisar” 
passerar revy. Vi har svårt att hålla reda på deras 
namn. Anslagstavla med namn på de, som jobbar 
“just idag” monteras väldigt sent. 
Hela denna tid 1,5 år har varit en “väntans tid”. Inte 
undra på att min dotter varit orolig.
Positivt är dock att personal, som nu arbetar på bo-
endet, har följt med över till AB Solom. Den fasta per-
sonalen, som vi lärt känna,  har jag förtroende för. 
Vi föräldrar märker redan en annan ledningsstruktur 
och personalen verkar gladare. Chefen för Avtal och 
Uppföljning i Sollentuna har också gjort ett mycket 
bra arbete under turbulensen i juli. Många detaljer 
har jag självklart utelämnat, men mycket värre än så 
här, kan det nog ej vara på ett boende!
Nu ser vi framåt.

Ulrika 

Södertälje-Nykvarn

Stjärnfest
Fredagen den 27/10 2017 var det Stjärnfest i Söder-
tälje i Stadshuset. Stjärnfesten är finalen på höstens 
två talangjakter där fem finalister röstats fram. Alla 
finalisterna framförde sina bidrag tillsammans med 
Lotta Arvidsson med band. Alla var jätteduktiga och 
man förstod att det skulle bli en hård kamp om vin-
sten. Alla närvarande gäster, ca 300 personer, fick 
rösta på sin favorit och resultatet blev att Tommy 
Bonte med bidraget “En kväll i juni” blev det vin-
nande bidraget. Tommy kommer att representera 
Södertälje i Funkisfestivalen.
En mycket lyckad kväll med andra ord. Kvällen fort-
satte sen med dans, fika, fotovägg mm.

Stjärnfesten arrangerades av 
FUB Södertälje/Nykvarn tillsammans med Södertälje 
kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

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
Datum se tidningens baksida.

Yessica

Karin

              Runt Länet
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Stjärnfesten arrangerades av 
FUB Södertälje/Nykvarn tillsammans med Södertälje 
kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

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
Datum se tidningens baksida.

Södra-Roslagen
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 pen-
gar.

Vad tycker man i Vallentuna?
Under sommaren ringde eller träffade Marianne de 
Valladolid, FUBs representant i Funktionshinder-
rådet, kommunens FUB medlemmar. Responsen 
var god, av 59 på medlemslistan valde 51 att med-
verka. 39 av dessa har ett intellektuellt funktion-
shinder. De fick ibland hjälp att svara av anhöriga, 
personal och andra närstående. De intervjuade 
var från 12 till 74 år gamla. Det har varit oerhört 
givande och lärorika samtal. Det gavs också stora 
möjligheter att sprida information om vad FUB gör 
till framförallt personal. 
Många seriösa brister har lyfts fram. Främst gäl-
lande ansträngd ekonomi, långdragen planering av 
bostäder och otillräckligt fritidsutbud. Framförallt 
efterfrågas möjlighet att göra saker lokalt så att 
man kan ta sig dit själv. Dessutom så billigt att man 
har råd. Det kom också fram många bra förslag på 
vad som kan göras för att det ska bli bättre. 
Vi använder materialet för att informera tjänstemän 
och politiker om de behov som finns. Det arbetet 
pågår just nu. Givetvis förmedlar vi det så att det 
inte går att förstå vad någon enskild har sagt. 

Årsmöte 
Tid: torsdag den 8 februari på kvällen
Plats: Mathiasgården i Vallentuna
Programmet, utöver årsmötet är ännu inte klart 
och vi återkommer med kallelse både per post och 
via mail när det närmar sig

Vinterfest
Tid: lördag den 10 februari kl.13-16
Plats: Nova i Vallentuna
Häggarna kommer att stå för underhållningen. 
Vi bjuder på enklare förtäring. Mer information 
kommer senare.

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
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FUB Stockholm har samverkan enligt LSS med 
Stockholms stad 
FUB Stockholm har nu, genom envist arbete, skapat 
rutiner för samverkan enligt LSS med Stockholms 
stad.

Vi kommer träffas några gånger per år och dis-
kutera de rättigheter som FUBs medlemmar har 
enligt LSS och hur Stockholm uppfyller det. Sam-
verkan betyder att vi delar våra olika erfarenheter 
av hur det fungerar för att det ska fungera bättre.

Vi behöver veta hur du har det. Dela med dig till 
oss om hur det ser ut för dig. Får du det stöd du 
behöver? Om inte, vad skulle kunna bli bättre?  

Hör gärna av dig till kansliet via tel: 600 16 74 eller 
mail: info@fubstockholm.se 

Nästa möte med Stockholms stad ska vi ha i mitten 
av februari.

Dela med dig av dina exempel på hur det ser ut för 
dig på de områden som LSS ska ge dig rättigheter 
utöver de som andra lagar ger. 
 

FUB Stockholm fyller 65 år
FUB Stockholm, Föreningen för utvecklingsstörda 
barn, bildades den 17 november 1952 av en grupp 
föräldrar.  Vid den tiden var situationen svår för 
människor med utvecklingsstörning. Föräldrarna 
uppmanades att lämna bort sina barn till stora 
vårdhem som Carlslund, Slagsta m fl. Vem som 
hade huvudmannaskapet för vården var oklart och 
ingen utbildning förekom. 
FUB fick en bra start och medlemmarna ström-
made till. Vid utgången av 1953 hade man redan 
350 medlemmar. Årsavgiften var ”minst” 3 kronor! 
Föreningens ordförande under de första fem åren 
var Gustaf Adolf Hjelmström. 

Föreningen bedrev de första åren ett stort 
påverkansarbete för att människor med utveck-
lingsstörning skulle få ett bättre liv. Man uppvak-
tade ministrar, riksdagmän och skrev till Konun-
gen. Man anordnade välbesökta medlemsmöten 
varje månad med intressanta föredragshållare. En 
föredragsserie anordnades i radions dåvarande Ra-
diotjänst.
Vid den här tiden pågick den sk Vipeholmsunder-
sökningen. De boende på Vipeholmsanstalten fick 
fri tillgång till en specialtillverkad extra söt och 
klibbig kola. Allt för att undersöka uppkomsten av 
karies. Detta förorsakade de boende mycket obe-
hag och svår tandvärk. För att stoppa den cyniska 
undersökningen uppvaktade FUB statsrådet 
Hedlund och försöket avslutades 1953.
Föreningen hade inga bidrag utan verksamheten 
finansierades förutom av medlemsavgifter av in-
samlingar och lotterier.
1953 bildades sycirkeln vars produkter såldes på 
stora basarer. FUB:s årliga basarer var mycket po-
pulära och hölls bl a i Blå Hallen, Stadshuset. Kända 
artister som Alice Babs underhöll gästerna gratis.
1976 bytte FUB namn till ”Föreningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning”.

Foto: Thomas Olsson

Stockholm
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Viktiga lagar som styr
1954 års lag beslutar att landstingen blir huvudmän 
för vården av människor med utvecklingsstörning.
All undervisning och vård ska vara kostnadsfri. 
Centralstyrelsen tillkommer för att se till att lagen 
efterlevs.
1967 kom Omsorgslagen som innebär att alla får 
rätt till undervisning. 
1985 sker revidering av omsorgslagen. Stadgar att 
institutionerna ska ersättas av gruppbostäder.
1993 års lag, LSS, som revolutionerar tillvaron för 
människor med utvecklingsstörning.
2016 tillsätts en utredning om LSS-lagen. Ska vara 
klar hösten 2018.
Under 1980-talet avvecklas de stora vårdhemmen 
Carlslund, Nybodahemmet,  Björnkulla med flera. 
FUB:s medlemmar flyttar in i egna bostäder.

Färdtjänsten tillkommer
Många av barnen som bodde på vårdhemmen 
långt utanför Stockholms stad brukade besöka sina 
familjer på helgerna. Det blev långa resor för oftast 
mammorna. 1957 avtalade FUB Stockholm med 
dåvarande Räddningskåren om skjutsar mellan 
vårdhem och bostad eller daglig verksamhet. Trans-
porterna blev mycket kostsamma för FUB Stock-
holm. Först när man lade ner verksamheten 1960 
av ekonomiska skäl trädde Centralstyrelsen in och 
övertog det ekonomiska ansvaret. 
1967 startade staden en transportservice för per-
soner med funktionshinder som FUB Stockholm 
subventionerade. Verksamheten organiserades av 
FUB Stockholm och en FUB-medlem skötte hela 
verksamheten från sin privatbostad under nästan 
tio år. 1977 övertogs verksamheten av landstinget 
och Färdtjänsten var född.

Fritidsverksamhet
I mitten av 1950-talet startade FUB Stockholm kurs-
verksamhet som stadigt växte. Det var kurser i mat-
lagning, målning slöjd mm. 1969 startade samar-
betet med Studieförbundet Vuxenskolan som pågår 
än idag.

För FUB Stockholm har strävan alltid varit att med-
lemmarna ska må bra. Då är fritiden viktig. Redan 
1971 startade dansverksamheten. Det var i sam-
band med en julfest på Sirius fritidscenter som 
medlemmarna fick dansa till levande orkester. 
Fredagsdanserna på Mälarsalen blev ett begrepp 
som lockade många danslystna. Efter den svåra 
branden i Göteborg 1998 måste vi lämna denna 
vackra lokal och nu dansar vi på Fryshuset till 
Sveriges bästa orkestrar.

Den årliga FUB-dagen på Skansen är en fest som 
lockar tusentals FUB-are varje år sedan 16 år tillba-
ka. Gratis entré för alla medlemmar och det bjuds 
på allsång, dans, tipspromenader med mera. FUB 
Stockholm har även samarbetat med Skansen om 
att göra Skansen mer tillgängligt för funktions-
hindrade.
Resor är alltid populära. Redan 1963 åkte den 
första gruppen till Rimini i Italien. Resan följdes av 
många fler. De senaste tio åren har FUB Stockholm 
anordnat populära kryssningar till Åbo eller Åland. 
Årets kryssning går till Åbo och då ska vi fira de 
första 65 åren!
Under årens lopp har FUB-rörelsen vuxit. 1956 bil-
dades Riks-FUB som nu består av 150 lokalförenin-
gar varav Stockholm är störst med drygt 1.300 
medlemmar och Svedala minst med 20 medlem-
mar.
FUB Stockholm kan se tillbaka på 65 år med stor 
verksamhet av skiftande karaktär. Vid 65 års ålder 
brukar man dra sig tillbaka till en lugnare pensio-
närstillvaro. MEN var lugna, detta gäller inte vårt 
FUB. Vi har uppnått mycket men det finns oändligt 
mycket kvar att kämpa mot: en försämrad LSS-lag, 
bristen på bostäder, fattigdomsfällan mm, ja hur 
mycket som helst. Kampen fortsätter!

/ Eva Söderbärj, styrelseledamot FUB Stockholm

Årsmöte
Boka redan nu in söndagen den 11 mars 2018 i 
kalendern. Då hålls årsmöte i både i FUB Stock-
holm och Inre Ringen Stockholm. 
Kallelse kommer i nästa nummer av Länet Runt.
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INFORMATION om danser på Fryshuset
Entré: 100 kr för medlemmar, personal, ledsagare,
ej medlemmar 125 kr      
Tid: 18.30-22.30, kassan öppnas 17.30   
Adress: Mårtendalsgatan 6

Följ oss via vår hemsida
www.fubstockholm.se 
och på Facebook

FUB Stockholm bjuder in till medlemsmöte om 
ekonomi
-Hur ser ekonomin ut för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning?
-Vilka inkomstkällor och ekonomiskt stöd finns 
idag?
-Vad kan vi göra för att  förbättra ekonomin?
Under en medlemskväll med fokus på ekonomi 
försöker vi besvara dessa och andra frågor som 
handlar om hur man får pengarna att räcka till i 
vardagen. Vi reder ut begrepp som aktivitets-
ersättning, lönebidrag, God Man och KBF samt 
vilka som är aktörerna bakom.
Vi vill också veta hur det ser ut för dig. Dela gärna 
med dig av dina erfarenheter och lyssna på vad 
andra har att berätta. Ju fler konkreta exempel vi 
har desto lättare är det för oss att påverka poli-
tiker och andra beslutsfattare. 
Vi berättar hur vi jobbar med denna fråga i FUB 
och ser fram emot en diskussion om vad vi kan 
göra mer. 
  
Datum: Onsdag 7 februari
Tid: kl 18.00 – 20.00. Lättare förtäring och kaffe/
te serveras från kl 17.30. 
Plats: Åttiotvåans samlingslokaler på St Görans-
gatan 82A, nb.
Anmälan: Anmäl dig till Stefan Fagerström på FUB 
Stockholms kansli via tel: 08- 600 16 74 eller mail: 
info@fubstockholm.se senast fredag 26 januari. 
Kvällen är kostnadsfri. 
Eva Borgström, ombudsman från riksförbundet 
FUB, och Torbjörn Dacke, chefsekonom från HSB 
och ordförande i FUB Stockholm, håller i kvällen.
Varmt välkommen!

Fritidsaktiviteter 2018
Vuxengymnastik
Tid: Måndagar klockan 18.00-19.00
Plats: Matteus skola, Vanadisvägen 16

Dans 10-15 år
Tid: Tisdagar klockan 18.00-19.00
Plats: Mariaskolan, Ringvägen 23

Bowling
Tid:  Onsdag och Torsdag klockan 16.45-17.45
Plats: Birka Bowling, Birkagatan 16-18

Barngymnastik 
Tid: Lördagar klockan 10.00-11.00, 3-6 år
   Lördagar klockan 11.15-12.45, 7-12 år
Plats:  Södermalmsskolan, Timmermansgatan 21

Samtalsgruppen “Efter jobbet” 25-35 år
Tid:  Varannan Fredag 15.30-17.00
Plats: Birkagården, Karlbergsvägen 86 B

Simträning för hela familjen
Tid: Söndagar klockan 10.30-11.30
Plats: Långbrobadet i samverkan med Älvsjö AIK

Sprallsång för barn och ungdom
Information om tid och plats se www.nvb.se

Fotboll 8-15 år i MIK All Stars
Tid: Söndagar klockan 14.00-15.00
Plats: Hägerstensåsens BP
Intresseanmälan gör till mik@eftab.se
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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.

Januari  Orkester  Plats   Arrangör
19  Maximalt  Trombon  Södertälje-Nykvarn 
21  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
26  Barbados  Fryshuset  Stockholm
28  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Februari
  9  Reminders  Fryshuset  Stockholm
  9  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
16  Disco   ABF-huset  Huddinge
16  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  Date   Fryshuset  Stockholm
23  Gideons  Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Mars  
  9  Monochrome  Fryshuset  Stockholm
  9  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
16  Björn och Linda Rapp ABF-huset  Huddinge
16  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
23  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
23  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
April
  6  Mickeys   Fryshuset  Stockholm
  6  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
13  Disco   ABF-huset  Huddinge
20  Martinez  Fryshuset  Stockholm  
20  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
29  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Maj
  4  Funkismello  Fryshuset  Stockholm
18  Excess   Fryshuset  Stockholm
18  Ankies   Trombon  Södertälje-Nykvarn
25  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn
27  Disco   Arlanda gymnasium Sigtuna, ABF
Juni
  1  Framed   Fryshuset  Stockholm


