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Hjärnkraft kräver att LSS-utredningen läggs ner nu

Många har reagerat på det läckta förslaget från LSS-utredningen om att funktionshindrade barn och
personer över 80 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. Idag undertecknar Hjärnskadeförbundet
Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster en debattartikel där Hjärnkraft kraftfullt tar avstånd från
förslaget och förklarar varför.
Från flera håll har det efterlysts kunskapsunderlag för att kunna påverka sina lokala riksdagsledamöter och
opinionen lokalt genom t ex debattartiklar. Här kommer därför ett kunskapsunderlag om vad Hjärnkraft
anser om LSS-utredningens förslag och en debattartikel som vi är glada om ni arbetar med att få
publicerad. Självklart är det bra om flera vill underteckna debattartikeln före publicering.

Sammanfattning efter ordförandekonferensen 2017

De frågor som diskuterades vid ordförandekonferensen har sammanställts och kommer här på remiss till alla
läns- och lokalföreningar för ytterligare prioritering. Vi skulle vilja be er att diskutera frågorna t ex i samband
med era årsmöten. Era synpunkter är viktiga.
Bilaga med sammanställning bifogas.

Hjärnkraft öppnar anhörigtelefon

Den 5 mars – nu på måndag – drar Hjärnkrafts nya anhöriglinje igång. På telefonnummer 08-447 45 38
kommer Wellamo Erikson på förbundskansliet att svara på frågor från och om anhöriga.
Telefontiderna blir måndagar kl 10 – 12, och onsdagar kl 12 – 14. Övriga tider går det bra att lämna ett
meddelande på telefonsvararen.
[Sida]

Föreläsning på Funka nu

Förbundssekreterare Cecilia Boestad och Micke Lundquist från Hjärnkraft Stockholm kommer att föreläsa i
Växjö under Funka nu-dagarna den 11 april kl. 13.00. Välkommen att lyssna. Anmälan sker via Funka nu på
http://funkaforlivet.se/vaxjo-2018.

Utbildningsdag i Borås och Umeå

Förbundet arrangerar utbildningsdagar, först i Borås den 21 mars och därefter i Umeå den 23 maj. I Umeå
kommer vi att erbjuda en parallell programpunkt för anhörigkonsulenter för första gången. Tipsa gärna om
utbildningsdagarna i närområdet. Ta chansen att träffa förbundssekreterare Cecila Boestad med flera.
Program finns under kalendariet på http://xn--hjrnkraft-w2a.se/sv/vart_arbete/kalender

Läger tillsammans med Min Stora Dag

Sprid gärna att Hjärnkraft tillsammans med Min Stora Dag kan erbjuda barn (14-18 år) med förvärvad
hjärnskada ett sommarläger i Skåne. Anmälan är öppen till den 1 april. Läs mer och anmälan via banner på
www.hjarnkraft.se.

Med vänlig hälsning

Kerstin Orsén
Redaktör/informatör
Tel. direkt 08‐447 45 37 (normalt tis‐ och torsdagar).

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
Tel växel 08‐447 45 30 (må‐to kl 9.00 ‐ 12.00)
www.hjarnkraft.se
Stöd patientnära forskning via Hjärnskadefonden: plusgiro 90 05 07‐5.
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