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Ordförande har ordet!

Daglig verksamhet är den LSS-insats som växer 
mest!
 
Ni ser detta i en artikel här i tidningen där vi jämfört 
alla insatserna utveckling i antal personer från 2005 
till 2012.

Det är positivt och samtidigt lite oroande.  

Daglig verksamhet skall erbjudas till alla per-
soner med utvecklingsstörning, autism eller au-
tismliknande tillstånd samt de som fått ett be-
gåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder. 
Daglig verksamhet har tre huvudinriktningar:

•Aktivitet och upplevelse; 
Innebär att erbjuda aktivitet med omsorg i ge-
menskap utifrån den enskilde individens behov och 
förmåga. 
•Arbetslinjen; 
Innebär att erbjuda arbetsliknande sysselsättning 
med eller utan krav på produktion. 
•Företagsplatser; 
Innebär att erbjuda ett meningsfullt arbete inom 
den offentliga och privata arbetsmarknaden, indivi-
duellt eller i grupp.

Det är positivt om ökningen sker i ”Aktivitet och 
upplevelse” vilket då innebär att kanske alla som vill 
får en meningsfull syselsättning trots att de är långt 

ifrån arbetsmarknaden. Det är också positivt om 
ökning sker i företagsplatser naturligtvis. 

Det oroande är om ökningen mest sker i ”Arbetslin-
jen” så att den tillsammans med företagsplatser 
förklarar hela ökningen. Det kan betyda att färre 
personer med funktionsnedsättningar når den 
öppna arbetsmarknaden.

Det är oroande om det finns ännu färre jobb med 
stöd från Arbetsförmedlingen. Och att arbetsgivare 
i sina rationaliseringar tar bort de som producerar 
minst. Att företag för nya jobb tar bort alla som har 
tecken på någon ”brist”. Inte ens offentliga arbets-
givare och Samhall verkar ställa upp och anställa 
personer med funktionsnedsättning i någon högre 
grad.

Det är också oroande att kostnaden per arbet-
stagare sjunker, vilket innebär att kommunerna 
rationaliserar med stordrift. Risken ökar för att 
anpassningar till arbetstagarens individuella behov, 
önskningar och förutsättningar ”glöms bort”.

En bra daglig verksamhet är en rättighet!

Ni kan läsa om ett exempel här i tidningen. 

/Harald

Daglig verksamhet en viktig insats!

Läns-Klippan vill veta hur det är för dig
Läns-Klippan vill veta när man får vara

i de gemensamma utrymmena i sin gruppbostad.

Hör av dig  till Länsförbundets kansli och berätta hur det är.
Tel: 08-546 404 56, e-post: lena.hakansson.fub@telia.se.



FUB Stockholm på besök - 
I Petrejusvägens gruppbostad

FUB Stockholm besöker flera rekommenderade 
LSS-boenden under 2013 för att höra vad det är 
som utmärker ett bra boende. Krister Ekberg och  
Stefan Fagerström blev inbjudna till Petrejusvägens  
gruppbostad i Hammarbyhöjden.

Boendet ligger inrymt på bottenvåningen i ett 
flerfamiljshus i pittoreska Hammarbyhöjden. Vi 
noterar att de har en stor altan på framsidan samt 
en grön gård med t ex grillmöjligheter på baksidan. 
Vi träffar Johan och Lisa som bor på Petrejus- 
vägen 15 och Arja och Kerstin som jobbar där. Även  
Veronica Myhrström, tf biträdande regionchef på  
Attendo, var med under delar av vårt besök. 

Berätta lite om Petrejusvägen 15! 
Arja berättar att boendet startades 1993 och att det 
alltså är 20-årsfest i september! Gruppbostaden 
drivs sedan 2009 av Attendo på uppdrag av Stock-
holms stad. 6 personer bor här i åldrarna 26-58 år. 
Alla bor i egna lägenheter med en uteplats.

Hur trivs ni som bor här? 
Både Johan och Lisa trivs bra! Olle har bott här i hela 
20 år medan Lisa är relativt nyinflyttad. Lisa säger 
att hon mår mycket bättre här än i sitt förra boende.

Vad är bra och vad kan bli bättre?
Lisa säger att personalen är bra. Det är bra lägen-
heter och känns tryggt.  Johan inflikar att det inte 
finns något att klaga på. Man ska vara optimistisk! 
säger Johan. 

Har ni några regler t ex kring besök och måltider 
eller får ni bestämma allt själva?
Det finns inga regler kring besök utan vem som helst 
får komma. Måltiderna är gemensamma men man 
får äta enskilt om man vill. På lördagar får de boende 
själva önska vad de vill äta.

Alla boende får vistas i de gemensamma utrymmena 
fram till ca kl 21 på vardagarna och senare på hel-
gerna. Men detta är förstås anpassningsbart.  I ge-
mensamhetutrymmena kan man göra allt från att 
titta på TV till att baka, spela spel eller bara umgås. 
Personalen erbjuder också bl a högläsning för de 
som vill. 

Kerstin berättar att de har måndagsmöten där alla 
får komma med förslag på vad de vill göra under 
veckan som kommer. 

Vi frågar Arja, Veronica  och Kerstin om hur det ser 
ut för personalen som jobbar här?
Bemanningen är 2 personal på morgonen och 3 per-
sonal  på kvällen. Attendo har även bemannat med 
vaken nattpersonal. Totalt är 10 personer  anställda 
i boendet.  Utbildningsbakgrunden varierar men   
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Reportrarna

Johan och Lisa på altanen tillsammans med   
Arja och Kerstin.      

Johan och Lisa trivs bra i sitt boende
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personalkompetensen är hög och de uppmuntras 
också till att gå t ex undersköterskeutbildning som 
ger automatisk lönehöjning.
En viss omsättning finns förstås hos personalen men 
Attendo erbjuder sin personal att gå flera internut-
bildningar. T ex kan man välja att gå en utbildning 
så att man blir kost- och livsmedelsansvarig eller 
kvalitetssamordnare på boendet. Detta medför 
en ökad arbetsglädje hos personalen samt ger ett 
mervärde åt de boende som ju får ta del av perso-
nalens nyvunna kompetens. Attendo har också 
något som kallas Kollegiekompetensen där personal 
lär ut sin kompetens till sina kolleger.

Vad kostar det att bo här?
Kostnaden är ca 5 500 kr för en lägenhet på ca 50 
kvm.

Vad tycker ni är viktigast i ett bra boende?
Att ha bra rutiner och att det finns en kontinuitet, 
säger Arja. Det ger trygghet för både personal och 
de boende.

Vi tackar för fikat och avslutar besöket med en 
rundvandring. Redan på väg till tunnelbanan fun-
derar vi på vilket boende vi ska besöka nästa gång.

Har du något tips på ett boende som du tycker är 
värt att besöka? Hör då gärna av dig till FUB Stock-
holm via mail: info@fubstockholm.se eller tel:  
08-600 16 74.

Daglig verksamhet i Sickla som
har som inriktning att få kontakt 
med vanliga arbetsplatser! 

Socialstyrelsen skriver att ”utmaningen för den  
dagliga verksamheten ligger i att vidareutveckla både 
innehållet och formerna för verksamheten samt att 
öppna vägen till arbetslivet”. Det finns många da-
gliga verksamheter som erbjuder roliga och stimu-
lerande sysselsättningar men ett fåtal som erbjuder 
arbetsträning och ett jobb i samhället.

Vi ser det därför som mycket positivt att Attendos 
dagliga verksamhet i Sickla har som inriktning att 
erbjuda arbetsinriktad daglig verksamhet förlagd 

på externa arbetsplatser. Verksamhetschef Sanna 
Lepistö berättar att man de senaste åren märkt en 
ökad efterfrågan av arbetsinriktad verksamhet och 
ett vanligt önskemål är att man vill ha ”ett riktigt ar-
bete”.  

Sickla dagliga verksamhet har idag samarbete med 
företag inom restaurang- och hotellbranschen men 
man arbetar även med att etablera samarbeten med 
andra typer av företag.  För att lyckas med att få ut 
personer med funktionsnedsättning i arbetslivet 
har man anställt en s.k. utvecklingslots som ser till 
att individen får den arbetsträning som behövs för 
att klara av ett specifikt jobb och att stöd ges för 
att klara av arbetsuppgiften. Ännu har ingen av del-
tagarna i den dagliga verksamheten blivit anställda 
men Katarina Lantto, utvecklingslots på Attendo/
Sickla är övertygad om att detta mål kommer att ske 
i framtiden.
Vi inom FUB Stockholm välkomnar Attendos ini-
tiativ och ser gärna att ni som driver andra dagliga 
verksamheter berättar mer om er inriktning! 
 
Kontakta oss gärna:  Ulf.Uddsten@bredband.net 
Ulf Uddsten, Ordförande FUB Stockholm. Som även 
stod för text och bild.

Susanne Moberg som arbetar på  
Restaurang Karlberg
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Efter alla skriverier och mediauppståndelse om 
LSS-boendena som Attendo ska bygga  i Glasberga i 
Södertälje så inbjöd Södertälje kommun till ett 

möte/samtal i Södertälje stadshus lördagen den 17/8 
kl. 14.00-1700. De hade tillsammans med Attendo 
och Pär Johansson från Glada Hudikteatern satt ihop 
ett program för dagen och i en av punkterna fick  
näringslivs- och intresseorganisationer kort presen-
tera sin verksamhet. 

Mötet började med att kommunstyrelsens ord-
förande Bodil Godner hälsade välkomna och sedan 
tog Pär Johansson som startade Glada Hudikteatern 

över och berättade om de fördomar, känslor och 
tankar han hade om funktionshindrade innan han 
startade teatern. Han pratade även om olika projekt 
och ett av dem heter ”Barn föds inte med fördomar” 
och riktar sig till elever i årskurs 4-6. Projektet går ut 
på att barnen inte ska förändra världen utan förän-
dra sättet att tänka och förhålla sig till varandra och 

Christina Corbell som 
är ordförande för FUB 
Södertälje-Nykvarn 
tillsammans med Riks-
förbundet FUB:s ord-
förande Tomas Jansson

FUB-gänget i Södertälje- 
Nykvarn!

SAMTAL/MÖTE I SÖDERTÄLJE STADSHUS 
- för ökad förståelse för olikheter
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olikheter i  sin klass. Pär betonade vikten av att börja 
med barnen för där kan en förändring ske. Det hand-
lar också om att vi alla måste hjälpa till att skapa ett 
rikt samhälle  som välkomnar mångfald och olikhet-
er. Det handlar inte om att vi alla ska bli lika utan 
att vi måste acceptera varandra. Pär berättade också 
om en utställning som hetter ”Lika eller Unika” som 
är sammankopplad med ”Barn föds inte 
med fördomar”. Vi från FUB  Södertälje/Nykvarn 
föreslog att utställningen skulle kunna visas på Tom 
Tits i Södertälje. Utställningen handlar om alla män-
niskors lika värde och har frågeställningarna: Är du 
normal?, Vem bestämmer vad som är normalt? 

Vågar du vara den du är? Har du blivit retad någon 
gång? Hur kändes det? Har du gjort någon glad 
någon gång? Hur kändes det?Utställningen riktar sig 
till barn i åldern 10-12 år och för skolan årskurs 4-6. 

Benita Petterson som är regionchef  på vård- och 
omsorgsföretaget Attendo pratade om sina erfaren-
heter från olika boenden och hur det går till när ett 
boende ska byggas. 

Alla vi som jobbar i lokalföreningen FUB Södertälje/
Nykvarn var på plats under mötet och när det var 
våran tur så gick alla vi upp (ca 15 personer) och jag 
presenterade vår lokalförening och våra verksamhet-
er som är onsdagscafé, fredagsdanser och månads-
disco. Jag berättade vad våran logga står  för och det 

var väl ungefär allt jag hann med på de 5 minuter vi 
fick. Vi hade plockat ihop informationsmaterial och 
hade ett bord utanför lokalen där vi delade ut mate-
rialet till alla samt bjöd på godis.
Jonas Berg som är ICA-handlare presenterade ett 
projekt som ICA driver som heter ”Vi kan mer” där 
1200 personer med någon form av funktionshinder 
eller nedsatt arbetsförmåga har fått jobb i någon av 
landets alla ICA-butiker. 

Södertälje kommun berättade om kommunalt stöd 
och kommunala verksamheter, dels utifrån LSS och 
dels utifrån övrig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. 

Mötet avslutades med uppsamlande  samtal och 
frågestund.

Det var ganske mycket folk som kom  och vi tyckte att 
mötet var bra men tyvärr så kom väl inte de person-
er som kanske borde ha varit där och som verkligen 
skulle behöva information. Det var synd tycker jag 
för det var ett informativt möte och trevlig stämm 
ning. 

Vänligen
Christina Corbell, Ordförande FUB Södertälje/Nykarn

Pär Johansson från 
Glada Huddik tillsamans 
med Åsa från FUB. 
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Våra tjänster:

	Hemtjänst

	Personlig Assistans

	Avlösning och ledsagning

	Hushållsnära tjänster à Vi erbjuder Gratis rådgivning och speciella erbjudande

Du är varmt välkommen att kontakta oss:

Tel:   08-437 616 50  
e-post:   info@skandicomsorg.se  
Hemsida:  www.skandicomsorg.se || www.skandic-spa.se

Vi bryr oss om människor oavsett bakgrund, religion eller språk; och 
erbjuder Dig professionell  service utifrån Dina behov och önskemål.

Annons

Harald talade om ekonomiskt stöd i Umeå

Abbas Hagjo, ordförande i FUB Umeå

Margareta Magnusson, Bo Nilsson och  
Lars Thidewall på styrelsen planeringsdagar och 
nedan Chatarina Björkander, Ulf Uddsten och 
Britt-Inger Halvorsen

Besök hos FUB Umeå  
Ordförande Harald Strand och ombudsman  
Emanuel Mörk var inbjudna att tala för FUB  Umeå. 
Harald talade om ekonomiska ersättningar och stöd 
man kan få. Emanuel talade om de rapporter som  
Länsförbundet gjort om domar enligt LSS i  
förvaltningsrätterna.

Styrelsen hade i oktober en planeringskonferens.  
Nedan kan ni se bilder från dessa aktiviteter.

Planeringsdag



Hänt i Huddinge
Med orden ”Utan dig, Ingen demokrati” bjöd  
Huddinge kommun in till Demokratidagar 14-18  
oktober 2013. Under fem dagar och i hela  
kommunen så var det ett fullspäckat program med 
många intressanta frågor. Många föreningar var 
med och arrangerad många spännande aktiviteter, 
även politiker var med på många möten.

Vi i FUB har en utställning på biblioteket som 
heter”från idiot till medborgare”. Den handlar om 
hur det var förr för personer med utvecklingsstörn-
ing, bland annat hur man bodde och arbetade. Men 
till största delen av utställningen så visar vi att det 
har blivit mycket bättre för de flesta i samhället. Vi 
visar bilder och fotografier från hur det kan se ut i 
en lägenhet i en gruppbostad, vad man kan arbeta 
med under dagarna och allt kul man kan göra på sin 
fritid.

Titeln på utställningen kommer från boken med 
samma namn som Karl Grunewald har skrivit.
Medborgare på lika vilkor- det handlar demokrati-
dagarna om. 

Utställningen fanns på Huvudbiblioteket i Huddinge 
fram till 22 november, den 11 november kom Karl 
Grunewald och Tomats Jansson till biblioteket. Karl 
Grunewald för att berätta om sitt arbete och Tomas 
berättar om FUB:s arbete. 

Det är tredje året som Huddinge kommun anordnar 
Demokratidagar och det har nog redan blivit en 
tradition.

Höstupptakten på Sundby Gård bjöd på både regn 
och sol, korv med bröd och tipspromenad. Vi var ca 
20 st som kom och hade väldigt trevligt.

Danserna i Huddinge fortsätter. Det är dans i höst 
som vanligt- se program på baksidan av tidningen. 
Det är fler som hittar till ABF-huset och dansen nu, 
så du som ännu inte varit hos oss på dans, gör ett 
besök nu i höst. Vi har alltid levande musik och alla 
som kommer har alltid med sitt bästa humör. 

6 december bjuder vi in till julbord på Rådstugu-
vägen 19. God mat och trevlig musik blir det som 
vanligt. Inbjudan skickas ut till våra medlemmar i 
november. 

Runt Länet
Huddinge
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Runt Länet
Järfälla-Upplands-Bro
Så är verksamheten på Stället åter igång. Det är 
”full rulle” och varje söndag har mellan 50-80 
personer besökt verksamheten.

15 september hade vi förmånen att lyssna och 
dansa till Häggarnas orkester. Som vanligt, när 
Häggarna spelar, var det fullt med folk och vi har 
nu bett kommunen att sätta in fler bord i lokalen. 
Angenäma problem, med andra ord.
Stället öppnar igen den 12 januari, då spelar  
Häggarna!

I styrelsen har vi nu lagt en verksamhetsplan för 
2014.  Vi kommer att fokusera på 
Valet 2014, uppföljning av boenden och LOV. 
Vi har diskuterat och börjat förbereda en del 
aktiviteter med anknytning till valet 2014. 

Vi planerar att starta någon form av boenderåd. 
Vi upplever att det finns flera, både bra och dåliga 
exempel på boenden och vi vill skapa ett forum för 
att delge varandra erfarenheter. Vår förhoppning 
är att hitta minst en anhörig eller boende på varje 
bostadsgrupp som kan delta i en samtalsgrupp.

I Järfälla tillämpas Lagen om Valfrihet (LOV) för 
daglig verksamhet, kollo och ledsagning. Vi inser nu 
att valfriheten inte var vår utan kommunens. Kom-
munen har valt ett antal företag som sedan finns 
som valbara för oss.  Valet förväntas jag göra med 
ledning av den information som dessa företag gör 
på sina respektive hemsidor, vilket inte är särskilt 
enkelt.

Allra sist något riktigt kul. Snart fyller FUB Järfälla – 
Upplands-Bro 50 år och vi har startat planeringen 
av  en ordentlig baluns. 

Johnny och Hossein, Maria och Joel buggar i bakgrunden

Hossein och Lee
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Runt Länet

Den medlemsaktivitet som är kvar i år är det  
traditionella Julbordet! Vi upprepar succén från 
förra året: Tollare Folkhögskola, Jullunchen serveras 
14 december kl 13.00, till priset 125 kr för medlem-
mar och 
ledsagare, (Övriga får betala mer, 300 kr).

Anmälningarna har redan rasat in, men det går att 
anmäla sig t o m v 47,  vi kan eventuellt ta in  
efteranmälningar om vi får återbud,

Ring 070 515 7989 och anmäl, betala till  
PG 497901-9 efter bekräftelse om plats!

Nästa års aktiviteter är inte spikade ännu – titta på 
vår hemsida framåt årsskiftet!

MUSIKCAFÉ PÅ ELDQVARN
Kom och lyssna på våra trubadurer, dansa och fika. 
Onsdagar 18.30-20.30. 
Häggviks Gymnasium, Häggviksvägen 4.
Gratis entré. Fika kan köpas i pausen.
Pendeltåg till Häggviks station, Buss 520 eller 527
hållplats Tunbergskolan. Musikcafét följerskolans 
terminer och har stängt på loven.

DISCO
Den 24 november klockan 13.00-15.30 är det sista 
gången i år för vårt populära disco.
Vi öppnar igen sista söndagen i januari 2014.
Entré: 70 kr för FUB-medlem, Ledsagare 30 kr, 
övriga 100 kr.
Adress: Arlanda gymnasiet, Kunskapens hus, 
Vikingavägen 2 i Märsta.
Mer information: Ruth Myrin, tel: 070-763 41 07.

CLUB GALAXY
Arena Satelliten
Dans för unga/vuxna med funktionsnedsättning.
30 november, klockan 18.00-21.00 spelar Häggarna.
Entré: 80 kr, ledsagare 30 kr, fika och bulle ingår.
Ligger vid busstorget, Sollentuna station.

Dans på Trombon, se sista sidan.
Adress: Campusgatan 26, Södertälje
Tid:       19.00-22.00
Entré:  120 kr, ledsagare gratis.

Månadsdisco, se sista sidan.
Adress: Allaktivitetshuset, Barrtorpsvägen 1 A, 
              Ingång ovanplan, Södertälje
Tid:       19.00-21.00
Entré:  75 kr, ledsagare gratis.

Nacka-Värmdö

SödertäljeSollentuna-Väsby

Vaccinera dig gratis mot årets influensa

Stockholms läns landsting erbjuder gratis
vaccinering för personer som är 65 år eller äldre

och för personer med kronisk sjukdom.
Mer information på Vårdguiden  1177.se/stockholm,

tel: 1177.
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Stockholm 
Fritidsaktiviteter 
Se här nedan när våra fritidsaktiviteter slutar i de-
cember och börjar i januari.

Bowlingen på Birka Bowling har avslut-
ning onsdag 11 december och torsdag 
12 december. Vårterminen startar ons-
dag 8 januari och torsdag 9 januari.

Kören på Pumpan på Färgargårdstorget 1 slutar tis-
dag 10 december och startar igen tisdag 7 januari. 
Från och med vårterminen övertar Studieförbundet 
Vuxenskolan administrationen för kören men FUB´s 
medlemmar får fortsatt rabatt på terminsavgiften.

Barngymnastiken i Södermalms-
skolan slutar lördag 14 december 
och startar igen lördag 11 januari.

Dansen för barn 10-15 år i Mariaskolan slutar tisdag 
10 december och startar igen tisdag 7 januari.  

Vuxengymnastiken i Matteus skola slutar måndag 9 
december och startar igen måndag 13 januari. 

Innebandy för barn 7-12 år i Södra Latins skola 
slutar måndag 9 december och startar igen måndag 
13 januari.
 
Anmälan till aktiviteterna görs till kansliet via  
info@fubstockholm.se eller tel: 600 16 74.

Danser och discon på Fryshuset

Årets sista FUB-dans är fredag 6 december. Obser-
vera att det inte är någon julfest på Fryshuset i år!   
Nästa år startar danserna fredag 10 januari då 
Sandins spelar. Första FUB-discot är fredag 14 mars 

då vi har tema melodifestival. Hela vårens program 
finns på www.fubstockholm.se och skickas även ut 
till alla medlemmar under december månad.  

Håll dig uppdaterad via vår hemsida och 
FUB Stockholm på Facebook
Under december månad kommer vi att lägga ut vå-
rens föreläsningar/medlemsmöten på vår hemsida. 
Där hittar du alltid det som är aktuellt i föreningen 
just nu och tips på fritidsaktiviteter mm. Boka redan 
nu in söndag 9 mars i kalendern då det är årsmöte 
i både FUB Stockholm och Stockholms-Klippan. Följ 
oss även på Facebook! 

Kansliet är stängt under mellandagarna och öppnar 
igen den 7 januari, men det går alltid att nå oss via 
e-post: info@fubstockholm.se 

FUB Stockholm
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Tel: 08-600 16 74
info@fubstockholm.se 
www.fubstockholm.se 

Spellbound spelar Mello-favoriter på 
FUB-discot den 14 mars!  

Barbados underhåller på FUB-dansen 
den 24 januari!                                                              
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LSS-insatsernas utveckling

Utvecklingen av antalet personer inom LSS från 
2005 till 2012 för respektive insats. Samt trenden 
från 2010 till 2012.

Personlig assistans har ökat med 2 % per år från 
2005; planar ut till 1 % per år från 2010

Bostad LSS har ökat med 3 % per år från 2005;  
stabilt

Daglig verksamhet har ökat med 4 % per år; stabilt

Korttidsvistelse minskar med 1 % per år; med 2 % 
från 2010

Korttillsyn har lika många 2012 som 2005; men från 
2010 minskat med 4 % per år

Avlösarservice har minskat med knappt 1 % per år; 
stabilt

Ledsagarservice har minskat med 1 % per år från 
2005; men med 3 % per år från 2010

Kontaktperson har ökat med 2,5 % per år sedan 
2005; planat ut (0 %) från 2010

Vi kan konstatera att det inte har varit någon drama-
tisk ökning av personer med insatser enligt LSS, som 
det ibland påstås. Om man ser till den sammanvägda 

bilden ser det snarare ut att minska. 

Några insatser har ökat andra har minskat. Att kon-
taktperson minskat är något som vi märkt i och med 
att vi får historier om indragningar. På vissa håll i 
landet har man gjort kollektiva indragning, exempel-
vis att alla personer som bor i en gruppbostad blir av 
med kontaktpersonen. Det är naturligtvis inte fören-
ligt med lagstiftningen då det är individuella behov 
som ska styra. Även ledsagning och korttids har min-
skat. Detta är troligtvis ett resultat av indragningar 
och besparingar i kommunerna. Ett annat faktum 
som talar för det är vi ser att målen i förvaltningsrät-
terna ökar. 

Kalla Fakta visade ett reportage den 10 november 
om hur kommuner begränsar stödet enligt LSS. Det 
framkom att man anlitar jurister som driver mål mot 
enskilda personer. Något som vi noterat i våra anal-
yser av domar i förvaltningsrätterna är att den en-
skilde är i klart underläge gentemot kommunen. En 
slutsats är att den enskilde måste kunna få tillgång 
till rättshjälp, något som faktiskt föreslogs av 1989 
års Handikapputredning. 

Bostad med särskild service har ökat men dessa  
siffror är svåra att dra några större slutsatser ifrån 
eftersom det under lång tid funnits en brist på boen-
den enligt LSS. Om kommunerna bygger bort bristen 
så kommer fler personer att få insats, så ökningen 
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får ses som beroende och styrd av byggtakten. 

Daglig verksamhet är den insats som ökat mest. För 
personer med utvecklingsstörning kan denna ökning 
troligtvis förklaras med det bristande deltagandet på 
arbetsmarknaden. Vi har tidigare i Länet Runt refere-
rat till Arbetsförmedlingens rapport Förutsättningar 
i arbetslivet som släpptes i våras. I den konstateras 
att endast 7 procent av de som hade en utveck-
lingsstörning var i arbete. Då räknas arbete med 
lönebidrag samt andra stöd från arbetsförmedlin-

gen. Om man jämför med befolkningen i övrigt så 
var 71 procent i arbete. 

Arbetsförmedlingen gör helt klart inte tillräckligt 
för att hjälpa personer med utvecklingsstörning till 
ett arbete. Arbete med stöd av lönebidrag ger inte 
minst en högre inkomst än om man har sjuk - eller 
aktivitetsersättning. Men det viktigaste är kanske att 
vi får ett arbetsliv där människor har olika erfaren-
heter.

LSS-kostnadernas utveckling

År   2010

Miljarder   kr

År   2012

Miljarder   kr

Ökning   i %

2010-12

Ökning   i %

Korr.   inflation

Föräldrapenning 32 35 +9 +6

Barnbidrag 24 25 +3 0

Sjukpenning 18 23 +28 +21

Sjuk-/aktivitets-
ersättning

61 50 -20 -21

LSS, den kommu-
nala delen

31 34 +11 +7

Assistansersättning 23 26 +13 +8

Totalt kostade kommunens LSS-verksamhet 34 
miljarder år 2012. Statens kostnader för personlig 
assistans kostade 23 miljarder år 2012. Nedan ser ni 
en tabell för olika kostnader för samhället de 

senaste två åren. Det redovisas i löpande priser 
men ökningen är också omräknad för att ta hänsyn 
till inflationen. 

Ibland hävdas det att LSS-kostnaderna ökar mycket 
kraftigt. Men som vi kan se är ökningen inte an-
märkningsvärd om man jämför med andra sam-
hällsinsatser. Den ligger i linje med exempelvis 
föräldrapenningen. De kostnader som i denna tabell 
får ses som anmärkningsvärda är kostnaderna för 
sjukersättning och sjukpenning. Sjukersättningen 
har minskat kraftigt medan sjukpenningen ökat 
kraftigt. De flesta vet att det blivit svårare att få eller 

att behålla sjukersättning efter att regeringen infört 
hårdare regler. Vad som ökat sjukpenningen är dock 
svårt att säga. 

Att de kommunala LSS-kostnaderna ökar i kostnad-
er kan förklaras av att fler personer fått boende och 
daglig verksamhet under dessa år.  Det är viktigt att 
komma ihåg att kostnaderna för LSS inte ökar på ett 
oförklarligt sätt. 
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BOTKYRKA-SALEM 
Ordförande: Mai Eriksson, 
Tfn: 070-530 68 86,  
e-post: mai.eriksson@iogt.se 
  
HUDDINGE
Ordförande: Catharina Björkander, 
Tfn: 076-038 64 73,  
e-post: bjorkander@gmail.com  
  
JÄRFÄLLA-UPPLANDS-BRO
Ordförande: Anna-Karin Törnberg,  
Tfn: 08-58 35 00 06, 
e-post: anna.karin.tornberg@glocalnet.net

LIDINGÖ
Ordförande: Claes Lindahl
Tfn: 070-597 89 44

NACKA-VÄRMDÖ
Ordförande: Lillemor Johansson, 
Tfn: 08-715 79 89, 
e-post: lillemor.json@telia.com

NORRTÄLJE
Ordförande: Britt-Inger Halvorsen,  
Tfn: 070-356 64 48,  
e-post: h.brittinger@gmail.com
Kansli: Tfn: 070-356 64 48

SOLLENTUNA-VÄSBY 
Ordförande: Ulrika Lindgren, 
Tfn: 08-754 20 65
e-post: ulrikalindgren@yahoo.com
Postansvarig: Ruth Myrin, 
Tfn: 08-623 10 65, 
e-post: ruth@myrins.com

STOCKHOLM
Ordförande: Ulf Uddsten
Tfn: 070-591 41 42
e-post: ulf.uddsten@bredband.net
Kansli: Tfn: 08-600 16 74,  
e-post: kansli@fubstockholm.se

SÖDERTÄLJE-NYKVARN
Ordförande: Christina Corbell
Tfn: 076-337 30 11,  
e-post: familjen.corbell@gmail.com
Kansli: Tfn: 08-550 352 69,   
e-post: fub.sodertalje@ebrevet.nu

SÖDRA ROSLAGEN
Ordförande: Gunnar Råhlander, 
Tfn: 08-756 22 19, 
e-post: gunnar.rahlander@telia.com

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

VICE ORDFÖRANDE
Lars Thidevall
Södra Roslagen
070-764 87 31
lars.thidevall@telia.com

LEDAMÖTER
Catharina Björkander
Huddinge
076-038 64 73
bjorkander@gmail.com

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

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

Ulf Uddsten
Stockholm
070-591 41 42
ulf.uddsten@bredband.net

ERSÄTTARE: 
Desirée Björk 
Huddinge 
070-731 00 24
desireebjork@hotmail.com

Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
070-98 478 56 
lennart_beck@hotmail.com

Britt-Inger Halvorsen
Norrtälje
070-356 64 48,  
h.brittinger@gmail.com

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

Lokalföreningarna i länet   Länsförbund
ORDFÖRANDE 
Lennart Bäck,  
Sollentuna-Väsby-Sigtuna
lennart_beck@hotmail.com
     
LEDAMÖTER
Christina Sundström
Stockholm

Stefan Westerdahl,  
Botkyrka-Salem

ERSÄTTARE
Helene Granath,  
Huddinge
helengladh@hotmail.se

Catharina Källström,  
Nacka-Värmdö

Lena Virgin
Södra Roslagen
 

Läns-Klippan    



Posttidning B

Danser i Länet vintern 2013-2014
För mer information kontakta respektive lokalförening

November Orkester  Plats  Arrangör
22  Nordbergs  Fryshuset  Stockholm
22  Take Five  Trombon  Södertälje-Nykvarn
24  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF
29  Löpsjötorparn  ABF-huset  Huddinge
29  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

December  
6  Mats Bergmans  Fryshuset  Stockholm
6  Edwings  Trombon  Södertälje-Nykvarn

Januari   
10  Sandins   Fryshuset  Stockholm
24  Barbados  Fryshuset  Stockholm
24  Lennix   Trombon  Södertälje-Nykvarn
26  Disco   Arlanda Gymnasium Sigtuna, ABF
31  Meddelas senare ABF-huset  Huddinge
31  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

Februari
7  Date   Fryshuset  Stockholm
7  Effect   Trombon  Södertälje-Nykvarn
21  Meddelas senare ABF-huset  Huddinge
21  Reminders  Trombon  Södertälje-Nykvarn
28  Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn

Mars
7  Effekt   Fryshuset  Stockholm
7  Music Men  Trombon  Södertälje-Nykvarn
14  Disco tema Melodifestival Fryshuset  Stockholm
21  Callinaz   Fryshuset  Stockholm
21  Hans Rytterströms Trombon  Södertälje-Nykvarn
28  Meddelas senare ABF-huset  Huddinge
28      Disco   Allaktivitetshuset Södertälje-Nykvarn


