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Maj 2018 

Glödlampan 
 

Vi har bytt namn! 
Handikappföreningarna Sörmland heter nu 

 

 

 

Funktionsrätt - Rätten att fungera 

i samhällets alla delar på lika villkor 

Invigning av projektet 
”Tillgänglig natur – ökad Livskvalitet” 

Nu startar projektet på allvar. Invigningen 

av Fiskeplattformen Rördrommen var  

startskottet på ett antal aktiviteter i  

hela Sörmland under de närmaste två  

åren. Till höger ser du projektets  

egen logotyp. 

På bilden knyter Landstingsrådet Mattias Claesson 

och ordförande Helge Andersson ihop bandet och 

förklarar projektet och fiskeplattformen invigda.  
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Post och Besöksadress Ansvarig utgivare 
Funktionsrätt Sörmland Helge Andersson 
Eleonoragatan 18 016-51 95 86 eller 076-555 82 38 
633 43 Eskilsutna Skicka material till: 
016-13 87 90 resurs2@hsod.se eller 
kansli@hsod.se helge.andersson00@bredband.net  

Ordförande har ordet 
Nu händer det saker. 

1. Vi har bytt namn. Äntligen tar vi bort ordet handikapp i namnet. 

Ingen av oss är handikappade. 

2. Vi har invigt vårt projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet. Detta är 

ett samarbetsprojekt för hela Funktionshindersrörelsen i Sörmland, 

tillsammans skall vi öka livskvaliteten för många medlemmar. 

Om några veckor kommer vi att presentera höstens aktiviteter som ni 

vidarebefordrar till era medlemmar. 

3. Krav på våra riksdagspolitiker och Regeringen. 

 Återupprätta efterlevnaden av LSS intentioner och rätten att leva ett liv 

som andra. 

 Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta. 

Samtliga riksdagsmän från länet samt minister Lena Hallengren kommer 

att få våra krav. 

4. Förhandlingar pågår med Landstinget om bidrag till föreningarna, de 

kommer att bjuda in till information om det nya bidragssystemet men 

det blir tyvärr först efter semestern. 

5. Dags att nominera ledamöter till LRFF, ny period från den 1/1 2019 

Ett roligt och viktigt arbete, där vi kan få politikerna att förbättra villkor. 

Vår nya styrelse 

Från vänster Bo Eriksson, Helge 

Andersson ordförande, i bakre raden 

Sven-Erik Fritz, vice ordförande,  in 

front Ann-Christine Johansson, Gunilla 

Backlund sekreterare samt Ingrid 

Karlsson adjungerad. 

På bilden saknas Arne Algothsson, 

ekonomiansvarig samt Roland Elfving 

adjungerad. 
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Öppna brev till  
de sörmländska riksdagsledamöterna 

1. Se över LSS lagen! 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: lagen är en 
rättighetslag som skall garantera att människor med omfattande 
funktionsnedsättning kan leva ett bra liv. Tyvärr börjar lagen urholkas, 
många får avslag på sin ansökan osv 

Därför kräver Funktionsrätt Sörmland att: 

 Dra tillbaka besparingskravet på personlig assistans från 
Försäkringskassan genom ett nytt regleringsbrev. 

 Återupprätta efterlevnaden av LSS intentioner och rätten att leva ett liv 
som andra. 

 Ge de människor som fått avslag eller nerdragen assistans en ny 
prövning med de nya reglerna 

 

2. Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta! 
Människor som har så stora funktionsnedsättningar att de inte kan få ett 
lönearbete får sin försörjning genom socialförsäkringen. Aktivitetsersättning 
får man upp till 29 år och från 30 års ålder kan man få sjukersättning 
(tidigare kallat förtidspension).Den som aldrig haft en löneinkomst får då 

den lägsta ersättningsnivån som kallas garantinivå. Garantiersättningen 
kan idag bli som högst 9 290 kr per månad, före skatt. Den låga 
månadsinkomsten skapar livslång fattigdom. 

Inkomstklyftorna har ökat 
Många i Sverige har haft en stark inkomstutveckling under senare år. 
Genom jobbskatteavdragen har den disponibla inkomsten ökat för alla som 
har ett arbete. De lägsta avtalade lönerna på svensk arbetsmarknad har 
passerat 20 000 kr i månaden. Garantinivån i socialförsäkringen släpar nu 
långt efter. Själva skattesatsen är också högre jämfört med de som har 
lönearbete eller är ålderspensionärer. 

Boendekostnaderna är ofta höga 

Det statliga bostadstillägget kan täcka delar av den enskildes 
boendekostnader upp till 5 000 kr. Möjlighet att välja var man vill bo är 
starkt begränsad för den som lever med en funktionsnedsättning och har 
en inkomst under 10 000 kr i månaden. Har man dessutom behov av 
särskilt boende som innefattar någon typ av service, är hyran i regel högre 
än motsvarande bostäder med samma yta. En prejudicerande dom 2005, 
ger nu också kommuner möjlighet att ta ut hyra för gemensamma ytor i 
gruppboende. 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Anhörigförsörjning 
De som lever med garantiersättning som enda försörjning har inga 
ekonomiska marginaler och utgifterna kan ofta vara högre än inkomsterna. 
I praktiken är det många som försörjs av sina anhöriga. Problem kan då 
uppstå när arv ska skiftas, eftersom flera ekonomiska stöd förutsätter att 
mottagaren inte har några egna tillgångar. I praktiken är de undantagna 
både äganderätt och arvsrätt. 

Dagens socialförsäkring ger inte tillräckligt skydd för de som aldrig kan 
jobba. En av välfärdens grundprinciper – att den som lever med en 
funktionsnedsättning inte ska drabbas av fattigdom – upprätthålls inte. 

Funktionsrätt Sörmland vill framföra krav på: 

 Att garantinivån i socialförsäkringen återställs till nivåer för rådande 

lägsta avtalade löner på arbetsmarknaden och indexregleras mot den 
allmänna löneutvecklingen. 

 Att personer med funktionsnedsättning får ett lagstadgat skydd för en 
miniminivå av disponibel inkomst när samtliga inkomster och utgifter 
vägts samman. 

 Att äganderätten säkerställs även för de som aldrig kan jobba. Arv, 
gåvor, tillfälliga försäkringsersättningar eller andra oväntade inkomster 
ska inte påverka stöden för att klara den dagliga livsföringen. 

 Att det är hög tid för regeringen att höja den skattefria bilersättningen, 

som bl.a. ideella föreningars medlemmar får vid användandet av egen 

bil i föreningsverksamhet. Beloppet höjdes senast 2007, från 18 kr till 

18,50.  

 

 

 

  

Cirkelledarutbildningar hösten 2018 

Grundläggande cirkelledarutbildning, steg G 

Eskilstuna: tisdag 2 oktober, kl. 8.30–16.00,  
ABF huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. 

Katrineholm: tisdag 9 oktober, kl. 8.30–16.00,  
ABFs lokaler på Videvägen 9, Katrineholm.  

Nyköping: tisdag 10 oktober, kl. 8.30–16.00,  
ABFs lokaler på Östra Kvarngatan 8, Nyköping 

Sista anmälningsdag för samtliga cirkelledarutbildningar är den 7 
september. Anmälan sker till Annika Rydberg Ajakainen,  

tel. 016-16 67 11 eller via e-post annika.rydberg@abf.se 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
mailto:annika.rydberg@abf.se
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Besparingskrav tas bort  

från LSS-utredningen 

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 
kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt 
direktiven ska en särskild utredare se över 
assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och 
delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(förkortad LSS). 

Regeringen kommer besluta om tilläggsdirektiv. De krav på besparingar 
som tidigare funnits i utredningsdirektiven tas nu bort. Utredningstiden 

förlängs till den 15 december 2018. 

- Jag har varit minister med ansvar för de här frågorna i snart två månader. 
Sedan dag ett har jag jobbat för att skapa tydlighet kring LSS och 
assistans. Förändringen som regeringen nu aviserat gör vi för att vi vill ge 
utredaren rätt fortsättningar att ta fram förslag som kan ge just det, säger 
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. 

- Vi tar bort kravet på besparingar och med det skickar vi en viktig signal 
till utredarens fortsatta arbeta. Syftet med utredningen ska vara att skapa 
en tydligare och mer välfungerande lagstiftning som självklart ska vara 
långsiktigt ekonomisk hållbar och skapa delaktighet, säger Lena Hallengren. 

Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av 
insatsen personlig assistans och få till mer ändamålsenliga insatser i LSS 
samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet. 

Publicerad 30 april 2018, www.regeringen.se 

 

  Föreningsutbildningar hösten 2018 

Revisorsutbildning: 20 sep 
Ordförandeutbildning: 3 okt 

Valberedningsutbildning: 23 okt 
Kassörsutbildning: 13 nov 

Utbildningarna äger rum i: 
ABF huset, Kungsgatan 14, Eskilstuna. kl. 9.30 – 16.00.  
Fika finns från kl. 9.00 

Anmälan sker senast tre veckor innan utbildningstillfället.  
Vid frågor och anmälan, kontakta Monica Hermansson:  
016 -16 67 23 eller via e-post monica.hermansson@abf.se 

Det tog tid men 
äntligen kom en 
översyn av 

kommittédirektiven 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
http://www.regeringen.se/
mailto:monica.hermansson@abf.se
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Visst vill du vara med! 
Håll utkik på hsod.se och på  

Funktionsrätt Sörmland på Facebook. 
 

Invigning av projekt 
Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet 

 
Vi är igång och kommer de närmsta åren att erbjuda en rad 
olika aktiviteter över hela Sörmland. Exempelvis  

 Utflykter till intressanta och trevliga platser.  

 Promenader och andra aktiviteter i tätortsnära natur. 

 Studiecirklar med spännande teman. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Invigning av Projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet och 
fiskeplattformen Rördrommen, Eskilstuna, 5 maj. Invigning med tal av 
landstingsråd Mattias Claesson och vår ordförande Helge Andersson, 
trumpetfanfar och knutet band. Samt vår projektledare Sofia Palmer. 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Föreningen Å-Fiske lånade ut fiskeutrustning och hade handledare på 

plats. De bjöd på grillad regnbågsforell från Eskilstunaån. 

Ett 60-tal deltagare fick besöka stationer med olika aktiviteter. 

VI FINNS PÅ FACEBOOK 

Gå in på Funktionsrätt Sörmland och  
klicka på ”Gilla”  

så missar du inte några av våra nyheter! 

Kommentera! Gilla! Dela våra inlägg! 

Bjud in dina vänner till våra evenemang. Då får vi större spridning och 

fler personer får chansen att hitta till vår verksamhet och våra föreningar. 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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I trädgården visade de upp sina utställningar om pollinerande insekter. 

Vid fågeltornet lånade de ut kikare och berättade om traktens fåglar. 

Fältstationen 

Rördrommen hade 

öppet hus. Där har 

Naturskyddsföreningen 

Biodlareföreningen och 

ornitologerna sin 

verksamhet. 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du meddelanden om vad  
vi har på gång i projekt Tillgänglig Natur – Ökad Livskvalitet. 
Kontakta projektledaren: 

Sofia Palmer, 016-13 87 85, resurs@hsod.se 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
mailto:resurs@hsod.se
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Invigning av Ulvhälls hällar 
Ett 30-tal medlemmar från funktionshinderrörelsen träffades och fick en 

VIP-visning av det tillgängliga gångstråket vid Ulvhälls hällar. Ulvhälls 

Herrgård, Strängnäs, 9 maj 

Björn Norberg, från Nordiska Konstförbundet, visade de 
olika konstverken som konstnärer byggt upp bredvid 
rampen. Konstföremål som rådjurshuvud, strömbrytare, ett 
öra som flöt i vattnet, solur med mera. 

 

 

 

 

 

 

 Därefter officiell invigning av 

Ulvhälls hällar med tal från Johan 

Edfeldt som äger herrgårdens, 

samt Björn Norberg, Jacob 

Högfeldt och Eva Strömberg från 

Strängnäs kommun. 

Ungdomsgruppen i föreningen Ulvhälls 

hällar framförde ett musikuppträdande  

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Till alla Funktionsrätt Sörmlands 
medlemsföreningar. 

 

Mandatperioden för nuvarande ledamöterna i LRFF slutar den 31 december 

2018. 

 

Dags att nominera för en ny period 1 januari 2019 – 31 december 2022. 

 

Arbetet i LRFF, är ett stimulerande och roligt arbete.  

 

Vi söker nu nya ledamöter, som känner för funktionshinderpolitiska frågor 
och vilja göra livet bättre för oss funktionsnedsatta. 

 

Gärna att vederbörande är van vid att driva frågor. 

 

Viktigt att ledamoten har tid för mötena som är, fyra förmöten och fyra 
rådsmöten/år samt en del förberedelsetid. 

 

Välkommen med er nominering senast den 15 juni 2018, sändes till 
Funktionsrätt Sörmland 

 

 

Mvh 

Funktionsrätt Sörmland 

Styrelsen 

 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
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Elisabeth Wallenius  
ny ordförande för Funktionsrätt Sverige 

Den 8 mars 2018 valdes Elisabeth Wallenius till ny 
ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth 
Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit 
ordförande sedan maj 2017. ”Jag ser uppdraget 
som en spännande och viktig utmaning”, säger 
Elisabeth Wallenius. ”Jag hoppas bidra till att 
förbättra villkoren för personer med 
funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det 
som är okänt och inte så framträdande.” 

Elisabeth Wallenius är i nuläget ordförande i 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var 
med och startade 1998. En erfarenhet som givit 
henne bred kunskap om olika 
funktionsnedsättningar och tillstånd. 

”Arbetet har också gett mig erfarenhet av att hålla ihop och utveckla ett 
förbund där medlemmarna har helt olika förutsättningar och livsvillkor”, 
säger Elisabeth. ”Det vill jag ta med mig i arbete med Funktionsrätt 
Sverige. Samverkan och solidaritet är viktiga ledord för mig.” 

Elisabeth har egen erfarenhet som anhörig till en dotter med ett 

komplicerat och mycket sällsynt missbildningssyndrom. 

”Det är min dotter som är bakgrunden till mitt engagemang i 
funktionshinderspolitiken. Jag är arbetsterapeut i botten och upplevde att 
kunskapen och erfarenhet från mitt yrke och att vara förälder har varit och 
är en värdefull kombination.” 

”Jag ser alla de frågor och områden som Funktionsrätt Sverige arbetar med 
som viktiga och betydelsefulla för medlemmarna”, avslutar Elisabeth 
Wallenius. ”Personligen har jag mest erfarenhet av vårdfrågan, som kan 
vara livsavgörande och har stor betydelse för livskvaliteten, men jag ser 

fram emot att arbeta med det bredare funktionsrättsperspektivet.” 
 

Publicerad 8 mars 2018, http://funktionsratt.se 

  
VI FINNS PÅ FACEBOOK. 

Gå in på vår sida och klicka på ”Gilla” 
så missar du inte några av våra nyheter! 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
http://funktionsratt.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/


12 Besök oss på och hsod.se 

Bröstcancerföreningen  

Aurora Sörmland 

 

Föreningen har 314 medlemmar som är fördelade på länets alla orter. Vi 
arbetar för ett samhälle där alla bröstcancerdrabbade ges en adekvat och 
god vård m  ed de bästa resurser som går att få, och där de drabbades 
kunskaper och erfarenheter av vård och behandling ses som en tillgång 
som berikar ett samhälle av idag. 

Vi vill stödja medlemmar och anhöriga och vara ett stöd för ALLA som fått 
diagnosen bröstcancer bl.a. genom att ha stödpersoner och Eskilstuna, 
Nyköping och Katrineholm och bedriva en fungerande 

stödpersonsverksamhet. 

En fråga som vi driver är att alla bröstcancerdrabbade ska erbjudas 
rehabilitering efter sin cancerdiagnos och eftersom många får lymfödem 
som en biverkning har vi efterlyst fler lymfterapeuter i länet.  

Föreningen erbjuder vattengymnastik på flera orter i länet vilket är 
uppskattat bland medlemmarna.  

Under flera år har föreningen drivit ett informationsarbete där vi informerar 
kvinnor från mångkulturella grupper om mammografi och vad man själv 
kan göra för att minska riskerna att drabbas av bröstcancer. Dessa 

informationsaktiviteter sker på SFI, kulturföreningar m.m. 

 

önskar alla medlemmar 

och läsare en riktig 
skön sommar! 

http://www.hsod.se/
https://www.facebook.com/handikappforeningarnasormland/

