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Projekt Delaktighet och stöd 



Projektets vision 

• Att vuxna personer med funktionsnedsättning ska 
kunna leva ett liv som andra med jämlika levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhället.  

• Föräldrarnas omsorgsansvar om sina vuxna döttrar och 
söner ska vara frivilligt. När föräldrarna inte längre vill 
eller kan ta ansvaret ska samhället erbjuda stöd som 
går att lita på. De måste få åldras och dö i frid utan att 
oroa sig för sina vuxna döttrar och söner. 
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Aktiviteter under 2013-2016 

 

• Skapat många mötesplatser 

• Bedrivit opinion genom att aktualisera angelägna 
frågor 

• Många kontakter med brukarorganisationer, 
myndigheter, politiker och beslutsfattare 



”Uppföljning av funktionshinderspolitiken –  
Hur är läget 2015” 

 Många personer med funktionsnedsättning får hjälp 
 av sin familj. 

 Det gör att de är mer delaktiga i samhället än de som 
 inte får hjälp. 

 



Funktionshinderpolitiska mål 

•Samhällsgemenskap med mångfald som grund 

•Samhället ska utformas så att människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet 

•Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor 

och män med funktionsnedsättning. 



• Samhället behöver se och erkänna det stora omsorgsansvar som 
många föräldrar utför.  

 

• Kontinuiteten och kompetensen hos personal som arbetar inom 
vård och omsorg behöver förbättras. 

 

• Det behövs en väl fungerande samordning av insatser. 

 

• Vi behöver ständigt aktualisera diskussionen om att LSS är en 
rättighetslag.  

 

• Kommunernas anhörigstöd till föräldrar behöver utvecklas. Och 
det skall vara flexibelt och individuellt anpassat. 
 

 



”När jag inte längre är med – 
förberedelser och funderingar  

inför framtiden” 



 ”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför 
vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig 
väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att 
ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över 
tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller 
helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga 
handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi 
själva formulera det vi gör.” 



Här kan materialet hämtas: 

 

• www.brackediakoni.se 

• www.anhorigasriksforbund.se 

• www.anhöriga.se 

 

 





Om i ödslig skog 
Ångest dig betog 
Kunde ett flyktigt möte 
Vara befrielse nog 
Giva om vägen besked 
Därpå skiljas ifred 
Sådant var främlingars möte 
Enligt uråldrig sed 
 
Byta ett ord eller två 
Gjorde det lätt att gå 
Alla människors möte  
Borde vara så 
  
Hjalmar Gullberg 


