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årsredovisning
Riksförbundet FUB:s styrelse lämnar 
härmed följande årsredovisning för 

verksamhetsåret 2013.



Allmänt om FUB
FUB är den intresseorganisation inom svensk han-
dikapprörelse som verkar för att barn, ungdomar 
och vuxna med utvecklingsstörning skall kunna 
leva ett gott liv, med inflytande och delaktighet i 
samhället. FUB erbjuder också stöd, erfarenhetsut-
byte och gemenskap.

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som 
innebär att man behöver längre tid och stöd för in-
lärning. Utvecklingsstörningen kan vara av varie-
rande grad. En person kan också ha flerfunktions-
nedsättningar, utvecklingsstörning tillsammans 
med t.ex. rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning. 
Utveckling är alltid möjlig genom individuellt plane-
rade stödinsatser, personliga hjälpmedel, berikande 
erfarenheter och gott bemötande. Det finns många 
olika orsaker till utvecklingsstörning. Nationell och 
internationell forskning redovisar årligen nya rön, 
inte minst om bakgrunden till utvecklingsstörning 
hos små diagnosgrupper. Begreppet utvecklings-
störning används för att beskriva att funktionsned-
sättningen uppkommit under utvecklingsåren, d.v.s. 
före 16-18 års ålder (före födelsen, vid födelsen eller 
därefter). Begreppet återfinns i lagar som LSS (Lag 
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). 
FUB anser det därför viktigt att behålla begreppet 

utvecklingsstörning. Andra begrepp är ”intellektu-
ellt funktionshinder” och ”kognitiva funktionshin-
der” som dock vanligen omfattar en bredare grupp 
individer än FUB:s målgrupp. 

FUB är organiserat i tre nivåer: lokalförening, 
länsförbund och riksförbund. Tillsammans utgör de 
sedan år 1956 Riksförbundet FUB, som är en ideell 
förening. Medlemskapet är alltid knutet till en lo-
kalförening. Det högsta beslutande organet är den 
årliga förbundsstämman, med representation från 
lokalföreningar och länsförbund.

Mellan förbundsstämmor beslutar en förbunds-
styrelse om förbundets angelägenheter och tar ställ-
ning i övergripande policyfrågor med utgångspunkt 
i FUB:s stadgar och målprogram.

Inom FUB finns sedan år 1995 Klippan, en fören-
ingsverksamhet där personer med utvecklingsstör-
ning driver sina egna frågor. Klippan har en rikssty-
relse som avlämnar en egen verksamhetsberättelse. 
Klippans motsvarighet till FUB:s förbundsstämma, 
riksstämman, samlas vart tredje år. Klippans verk-
samhet bedrivs i lokala sektioner i samarbete med en 
lokalförening och/eller ett länsförbund.

Riksförbundet FUB ger ut tidningen UNIK med 
6 nummer per år. UNIK innehåller även lättläst ma-
terial som även finns inläst på cd-skiva. FUB har 

Förvaltningsberättelse

hemsidan www.fub.se. Riksförbundet har av Svensk 
Insamlingskontroll under året haft fortsatt förtroen-
de att ha ett så kallat 90-konto.

Riksförbundet har sitt kansli i Stockholm. Det 
ger service i allt det ideella arbete som utförs av med-
lemmar, lokalföreningar, länsförbund, förbundssty-
relse, sektioner inom Klippan och dess riksstyrelse 
samt inom olika nätverk. Kansliets service omfattar 
bl.a. information, utbildning, rådgivning och ad-
ministrativ service. Från kansliet samordnas också 

utbildnings- och konferensverksamhet, liksom in-
ternationell samverkan. På uppdrag av förbunds-
styrelsen svarar förbundskansliet för fortlöpande 
utåtriktade kontakter i intressepolitiska frågor, t.ex. 
med andra handikappförbund, företrädesvis inom 
HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan), samt 
med regeringens olika departement, olika statliga 
myndigheter och organ, samt med organisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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Ännu ett intensivt verksamhetsår kan nu summe-
ras, där ett aktivt arbete på flera plan bedrivits med 
för vår rörelse angelägna frågeställningar. Ett ar-
bete som kräver resurser, inte minst av ekonomisk 
karaktär.

Riksförbundets ekonomi är god. En viktig för-
utsättning, som möjliggör det långsiktiga intresse-
politiska arbete som krävs för att kunna påverka vår 
omvärld i en riktning som gagnar livsvillkoren för 
personer med utvecklingsstörning. Vi kan redovi-
sa ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013 om 
2 453 tkr, samtidigt som vi disponerar över ett Eget 
Kapital av tillfredsställande storlek. 

Sedan 2012 är FUB en förmånstagare till Post-
kodlotteriet. Därutöver har lotteriet under år 2013 
beviljat medel till två så kallade specialprojekt som 
FUB ansökt om att genomföra. Det ena ”Come To-
gether” i samarbete med Erikshjälpen och senare un-
der året ”Störd och stolt” som kommer att genomför-
as på egen hand. Förhållandet innebär en signal om 
att lotteriet innehar ett stort förtroende för FUB som 
organisation och det sätt vi arbetar med våra frågor. 
Då medlen (sammanlagt 12 miljoner) som skall täcka 
utlägg under projektens tvååriga löptid, utbetalas i 
samband med beslutstillfället, uppstår samtidigt en 
situation där FUB har väsentligt bättre likviditet.

Vår organisation kommer att vara fortsatt bero-
ende av viljan från samhället och enskilda att stödja 
vår verksamhet och det kan ske på många olika sätt. 
Ett sätt är att via upprättat testamente avstå kvarlå-
tenskap till FUB-rörelsen och vi är tacksamma för 
att det även under år 2013 influtit testamentsgåvor till 
oss. Beloppet uppgår totalt till 748 tkr. Medel som 
förbättrar möjligheterna för oss att bedriva angelä-
gen verksamhet.

Riksförbundet vill framföra sin tacksamhet för 
alla de medel som erhållits och som tillskapat för-
utsättningar för vårt arbete och vår strävan att även 
fortsättningsvis vara en kraftfull aktör inom det 
handikappolitiska området.

Intäkter och kostnader
Årets totala intäkter har uppgått till 23 318 tkr 
(22 485 tkr) De projektmedel som omnämns ovan 
påverkar intäktssidan i tämligen begränsad omfatt-
ning under 2013, då den bokföringsmässiga hante-
ringen innebär att intäkterna redovisas i takt med 
att kostnader uppstår i projektet. Testamentsintäk-
terna, vilket som alltid varierar i storlek från år till 
år, är cirka en miljon lägre än föregående år. Det-
ta balanseras upp av att Postkodlotteriet höjde sitt 
stöd med en miljon jämfört med föregående år, till 

ekonomiskt resultat, 
ställning och personal
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fem miljoner kronor. I övrigt har det inte skett några 
större förändringar på intäktssidan vad gäller nivåer, 
ställt i relation till verksamhetsåret 2012. 

Verksamhetens kostnader har uppgått till 
24 706 tkr (21 439 tkr) En höjning av kostnaderna 
vilket bland annat förklaras av att det under året 
genomfördes två stämmor, förbunds- respektive 
riksstämma, samt olika satsningar som exempelvis 
utbildning och fortbildning av fler medlemsrådgi-
vare och rättsombud. Sammantaget har därmed ge-
nererats ett ökat behov av resor och logi, vilka kost-
nader också har ökat markant. På personalsidan så 
har antalet projektanställda ökat för att hantera de 
ansökta projekt som FUB beviljats medel till, vilket 
bidragit till att höja personalkostnaderna. Verksam-
hetens kostnader fördelar sig på personalkostnader 
11 625 tkr (10 009 tkr), övriga externa kostnader 
12 473 tkr (11 095 tkr) samt avskrivningar 608 tkr 
(335 tkr).

Avskrivningar av materiella anläggningstillgång-
ar inbegriper avskrivning avseende genomförda 
arbetsmiljöanpassningar av kansliets lokaler 2009. 
Genomförda lokalinvesteringar skrivs av enligt plan 
på fem alternativt tjugo år, beroende på insatsens 
karaktär.

Den femåriga delen är i och med verksamhetsåret 
2013 nu färdigavskriven i likhet med investeringen 
i form av medlemssystem. I sammanhanget ingår 
även kostnader för avskrivning för investeringen i 
förbundets webbplats.
Inlösen och omdisposition av värdepapper har 
lett till en bokförd realisationsvinst om totalt 
2 431 tkr. Vi kan blicka tillbaka på ett bra år på 

finansmarknadsområdet. Som en konsekvens av 
detta har återföring skett av tidigare nedskrivningar 
av Riksförbundets värdepappersinnehav, vilket på-
verkat resultatet positivt med 1 284 tkr. Dessa båda 
nämnda faktorer är de huvudsakliga skälen till att 
resultatet av de finansiella posterna sammantaget 
uppgår till 3 841 tkr. 

I och med detta uppgår det bokförda värdet 
av Riksförbundets värdepapper per 2013-12-31 till 
33 267 tkr. Marknadsvärdet uppgick vid samma tid-
punkt till 34 397 tkr.

Ekonomisk ställning
Sammantaget innebär ovanstående att Riksförbun-
det för verksamhetsåret 2013 kan uppvisa ett posi-
tivt resultat om 2 453 tkr. Soliditeten i organisatio-
nen uppgår till 66 %. En sänkning mot föregående 
år vilket förklaras av att nyckeltalet påverkats av att 
redan erhållna men oförbrukade projektmedel från 
PostkodLotteriet bokförts under posten övrig skuld.

Särskilda dispositioner av årets resultat
Mot bakgrund av bestämmelser i gåvobrev/testa-
mente så kommer delar av årets resultat enligt ned-
anstående resultaträkning att omföras. Bokföringen 
av detta kommer att ske i 2014 års redovisning via 
omföring av medel mellan Fonder och Balanserat 
kapital.

Kansliets personal
Riksförbundet har under 2013 haft 16,28 årsarbeta-
re anställda. Förbundet har utöver dessa anlitat ett 
antal personer, som arvoderats för olika insatser i 

projekten. Kansliet har 2,36 jurister och 2,7 ombuds-
män, som arbetar med att ge medlemmarna stöd och 
service. 

Riksförbundet FUB och Unionen klubb har 
under året haft åtta samverkansmöten. Den årliga 
skyddsronden genomfördes i december. Hjärtstarta-
re inköptes under 2013. Bland de kompetenshöjande 
åtgärder som genomförts under 2013 kan nämnas 
kurs i lättläst för hela personalgruppen, utbildning 
i första hjälpen och användande av hjärtstartare för 
två medarbetare.

Under året har tre planeringsdagar genomförts. 
De två första hölls i juni och en uppföljningsdag ge-
nomfördes i augusti då hela personalgruppen fick en 
genomgång av hur man arbetar med mål- och resul-
tatstyrning enligt LFA-metoden. Dessutom har ett 
strategimöte genomförts mellan förbundskansliets 
handläggargrupp och förbundsstyrelsens ledamöter.
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FUB har två medlemskategorier, huvudmedlem res-
pektive familjemedlem. Man är medlem i en lokal-
förening. Lokalföreningarna betalar enligt FUB:s 
stadgar och beslut på förbundsstämma, en avgift till 
Riksförbundet för service och förmåner till medlem-
marna. Avgiften uppgår till 110 kr för huvudmedlem 
och 50 kr för familjemedlem. Avgiften ger tillgång 
till viss juridisk rådgivning, subventionerad utbild-
ning, företagsförsäkring, möjlighet att teckna priva-
ta medlemsförsäkringar, information genom www.
fub.se och trycksaker och medlemstidningen UNIK.

Medlemsutveckling
FUB hade mellan åren 2011 och 2012 en något ned-
åtgående medlemsutveckling, men mellan åren 2012 

och 2013 kan dock konstateras att medlemsantalet i 
stort sett varit konstant.

Sammanfattningsvis kan konstateras att med-
lemsutvecklingen är en ständigt aktuell och vä-
sentlig fråga, som även fortsättningsvis är högpri-
oriterad. Förbundsstyrelsens satsningar på stöd 
till lokalföreningarna genom bl.a. inrättandet av 
ytterligare en ombudsman, utbyggnad av antalet 
medlemsrådgivare och rättsombud, genomförande 
av dialogmöten, basutbildningar mm, är satsningar 
som förhoppningsvis även ger effekt på den framtida 
medlemsrekryteringen.

medlemmar och medlemsservice
Riksförbundet ger ut medlemstidningen UNIK, som 
innehåller information till medlemmar och även till 
andra intresserade, exempelvis beslutsfattare inom 
kommuner, landsting, riksdag, myndighe-
ter med flera. Innehållet i tidningen berör 
centrala ämnen för rörelsen, till exempel 
lagstadgade stöd (LSS) och som tillförsäk-
rats människor med utvecklingsstörning. 

Tidningen tar upp nyheter och goda ex-
empel på verksamheter och personer inom 
FUB:s intresseområde. Förbundets jurister och 
ombudsmän har bidragit med texter och tillfört 
kunskap för såväl medlemmar, handläggare och 
beslutsfattare ute i kommuner och landsting samt 
andra som arbetar och verkar inom området. An-
talet prenumeranter och annonsintäkter är jämför-
bara med föregående år. 

tidningen unik
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Verksamhetsåret 2013 blev andra året för Riksför-
bundet, som förmånstagare hos PostkodLotteriet.
PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut 4,9 
miljarder kronor till den ideella sektorn. Postkod-
Lotteriet är tillsammans med sina systerlotterier i 
Holland och Storbritannien världens andra största 
privata givare till ideell verksamhet.

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre 
värld för människor, djur och miljö. Lotteriet får sina 
intäkter från lottförsäljning och ger hela överskottet 
till välgörande ändamål. I februari 2013 delade lot-
teriet ut 2012 års överskott på cirka 1 miljard kronor 
till sina förmånstagare. Stödet är inte öronmärkt och 
förmånstagarna avgör själva hur pengarna används 
mest effektivt. PostkodLotteriet gör uppföljning och 
begär rapportering av hur pengarna används, dels 
genom löpande dialog och dels genom en årlig rap-
portering. Riksförbundet FUB erhåll 2013, som för-
månstagare, 5 miljoner kronor från PostkodLotteriet. 

Internationell verksamhet
Internationella kommittén har funnits sedan 2006. 
Sedan 2007 har förbundsstyrelsen avsatt medel mot-
svarande 30 % av en heltidstjänst för att handlägga 
internationella frågor. Under 2013 träffades kom-
mittén vid 5 tillfällen och kansliet har rullande kon-
takt med kommittémedlemmarna mellan möten. 

Förbundsstyrelsen har även avsatt medel för att FUB 
skulle kunna vara fullvärdiga medlemmar i Inclu-
sion Europe. 

FUB:s internationella verksamhet är bokstavli-
gen global, med pågående utvecklingsprojekt i sju 
länder, ett utvecklat nordiskt samarbete och ett eu-
ropeiskt engagemang genom Inclusion Europe.

MyRight
FUB:s huvudpartner för projekt i utvecklingslän-
der heter MyRight (tidigare Shia). MyRight är Sidas 
ramorganisation med uppdrag att driva utvecklings-
projekt med fokus på uppbyggnad och förstärkning 
av funktionshinderrörelsen i sina projektländer. Ge-
nom projekt som drivs av ett antal lokalföreningar 
och länsförbund är FUB aktiv i samtliga MyRights 
programländer:

• BoliVia (FUB Ljusdal)
• Bosnien (FUB Stockholm)
• nePal (FUB Örebro)
• niCaragua (FUB Jämtland)
• rwanda (FUB Jönköping)
• sri lanka (Gute Klippan)
• tanzania (FUB Lidköping).

väsentliga Frågor 
under räkenskapsåret

I november 2013 träffades alla projektaktiva i Stock-
holm för att presentera sina respektive projekt och 
utbyta värdefulla erfarenheter. Där fanns även FUB 
Växjö som berättade om hur man kan ha ett inter-
nationellt engagemang utanför MyRight ramarna. 
Deras samarbete är mångårigt och mycket uppskat-
tat av systerorganisationen i Bosnien och av många 
FUB och Klippan medlemmar på hemmaplan. 

Vi kan se att i de flesta FUB-projekt finns pro-
jektaktiva med utvecklingsstörning och lokalför-
eningarna kan intyga att delaktigheten är oerhört 
värdefullt för både projektet och för projektaktiva 
som får möjlighet att bidra med sina kunskaper och 
levnadshistorier. 

Under 2013 deltog Riksförbundet FUB i en Si-
da-finansierad MyRight informationskampanj med 
bland annat fokus på funktionshinder i biståndsar-
bete. På årets MR-dagar på Kulturhuset i Stockholm 
deltog FUB i ett välbesökt seminarium om koppling-
en mellan fattigdom och funktionsnedsättning.  

NSR
Det nordiska samarbetet (NSR) var mycket påtag-
ligt under 2013. Sverige är vice ordförandeland för 
perioden 2013-2015. Riksförbundet FUB och repre-
sentanter för RiksKlippan har deltagit i årets två 
möten, ett under våren i Reykjavik och ett under 
hösten i Stockholm, då Sverige var värdland och 
FUB ansvarig arrangör. Huvudtemat för diskus-
sionen på mötet i Stockholm, var den ekonomiska 
situationen för personer med utvecklingsstörning i 
de nordiska länderna, med fokus på boende. Övriga 
programpunkter var HSO:s verksamhet och FUB:s 

försäkringsverksamhet ”UNIK försäkring”, som 
rönte stort intresse. Dessutom arrangerades en träff 
för juristerna i de nordiska länderna, samt ett stu-
diebesök i Järna på Solåkra By, som bedriver flera 
verksamheter för personer med utvecklingsstörning. 

Inclusion Europe 
Internationella kommittén följer det europeiska 
samarbetet som berör personer med utvecklings-
störning, genom sitt medlemskap i Inclusion Europe. 
FUB har också bidragit till Inclusion Europes kam-
panj The Right to Decide som började 2013 och som 
inventerar pågående satsningar med fokus på delak-
tighet och rätten att bestämma över sitt liv. 

Under 2013 tog riksförbundets kansli emot stu-
diebesök från Japan, Mexiko, Israel, Tjeckien och 
Palestina.

Förbundsstämman
Riksförbundet FUB skall enligt landsmötesbeslut 
från år 2004 genomföra en årlig förbundsstämma. 
Varje lokalförening och länsförbund har rätt att 
utse ett ombud som bör vara ordföranden. Läns-
förbund har därutöver rätt att utse en person med 
utvecklingsstörning.

Årets förbundsstämma ägde rum i Stockholm 
den 24–26 maj och samlade 63 röstberättigade om-
bud. I anslutning till förbundsstämman genomförde 
Klippan sin Riksstämma (Riksstämman genomförs 
vart tredje år).
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Aktuella frågor under år 2013
Den verksamhetsinriktning som antagits av för-
bundsstämman har som vägledande begrepp:

• inflytande oCH ValfriHet
• tillgÄngligHet oCH delaktigHet
• goda leVnadsVillkor
• demokrati
• samVerkan.

Det prioriterade intressepolitiska arbetet har som 
övergripande mål att dessa begrepp skall förverkli-
gas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstör-
ning, oavsett omfattningen av funktionshinder. Den 
medlemsnytta som skapas genom att FUB bedriver 
ett hållbart och brett intressepolitiskt arbete måste 
förenas med det individuella stöd som medlemmar 
kan få genom rådgivning av bland annat rättsombud, 
medlemsrådgivare, jurister och ombudsmän. Till 
detta skall läggas enskilda medlemmars möjligheter 
att känna tillhörighet och gemenskap, exempelvis 
genom fritidsaktiviteter. Senare års studier av oli-
ka ideella organisationer har visat att önskemål om 
gemensamma aktiviteter har ökat medan engage-
manget för att lägga tid och kraft på intressepolitisk 

verksamhet, ändrat karaktär (till att bli ”enfrågein-
tressen”) eller till och med minskat. Att vända den-
na trend och stimulera alla delar i organisationen att 
aktivt arbeta med intressepolitisk verksamhet är en 
utmaning för hela FUB-rörelsen.

Nationell enkätundersökning
För andra året genomförde FUB en enkätunder-
sökning bland landets kommuner, vad gäller assis-
tansen och kostnadsövervältringen från staten till 
kommunerna. Även i år visar det sig att tre av fyra 
kommuner upplever ett övervältrat ansvar för per-
sonlig assistans från staten till följd av Försäkrings-
kassans restriktivare behovsbedömningar. Nära var-
annan kommun uppger att de saknar ekonomiska 
förutsättningar för att följa LSS-lagstiftningen. 

I rapporten ”Svenska staten sviker de svagaste”, 
konstateras att allt fler med funktionsnedsättning får 
minskat eller indraget stöd, som en konsekvens av 
Försäkringskassans restriktivare behovsbedömning. 
I rapporten föreslår förbundsstyrelsen en översyn av 
lagtexten för att långsiktigt säkerställa att intentio-
nerna i LSS-lagstiftningen efterlevs, en snabbutred-
ning av en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och 
statligt kostnadsansvar för personlig assistans, samt 

intressepolitik 
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ett kompetenslyft och behörighetskrav för kommu-
nernas LSS-handläggare för att öka rättssäkerheten 
i besluten. 

I en debattartikel i Dagens Samhälle (8 oktober 
2013) framför FUB:s förbundsordförande, 1:a och 2:a 
ordförande dessa synpunkter.

Kommittéer och arbetsgrupper
En viktig del av det intressepolitiska arbetet bedrivs 
av de kommittéer och arbetsgrupper, som förbunds-
styrelsen valt att inrätta

Inrättandet av dessa former av grupperingar, 
anger även förbundsstyrelsens prioriteringar av cen-
trala intressepolitiska bevakningsområden. De är på 
detta sätt även styrande för förbundskansliets priori-
teringar och fördelning av personalresurser.

Kommittéer inrättas när FS anser att ett område 
är principiellt viktigt för FUB och skall utgöra ett 
särskilt bevakningsområde. 

Arbetsgrupper inrättas för kortare eller längre 
tidsperioder för att utföra en/flera specificerade upp-
gifter som även begränsas i tid.  

Förbundsstyrelsen utser ledamöterna i varje 
kommitté, i kommittéer ingår alltid en förbundssty-
relseledamot som också är ordförande i kommittén. 
Förbundskansliet utser en kansliresurs (handlägga-
re) att delta i kommitténs arbete. Tjänstemannare-
presentationen innebär ett uttalat ansvar för tjäns-
temannen att förbereda möten, ta fram dagordning 
och i övrigt bereda ärenden samt att inneha sekrete-
rarfunktionen (om inte annat beslutas i särskild ord-
ning). Kommittéerna följer utvecklingen inom sina 
områden initierar åtgärder och bereder bl.a. remisser.

LSS-kommittén
LSS-kommittén har under år sammanträtt vid sex 
(6) tillfällen.

Förbundsstyrelsen tillsatte i juni 2012 en 
LSS-kommitté med uppdrag att utarbeta en hand-
lingsplan i syfte att bevara och stärka rättigheterna i 
LSS. Handlingsplanen antogs av förbundsstyrelsen i 
mars 2013. Den presenterades på förbundsstämman i 
maj 2013 och planen har skickats ut till samtliga läns-
förbund och lokalföreningar.

Under våren 2013 insamlade kommittén underlag 
för en rapport om läget för LSS-reformen i syfte att 
kunna användas som en gemensam plattform. Rap-
porten fick namnet “LSS som rättighetslag måste ut-
vecklas, inte avvecklas… ” vilket även var rubriken 
för ett uttalande som antogs av förbundsstämman 
2013.

Under stämman etablerade kommittén en kon-
takt med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som 
erbjöd sina tjänster för att ta fram ett nytt och lättläst 
studiematerial om LSS, för alla medlemmar i FUB 
allmänhet, men för personer med utvecklingsstör-
ning i synnerhet. 

En representant från SV har medverkat vid ett 
par av kommitténs möten under hösten 2013 och 
Vuxenskolan har via en extern konsult arbetat fram 
ett arbetsmaterial som presenterats för kommittén 
för synpunkter och kompletteringar. Arbetsmateri-
alet bygger till stor del på Barbro Lewins bok: ”För 
din skull, för min skull eller för skams skull.” 
Det är kommitténs förhoppning att studiemateri-
alet ska bli klart under våren 2014 med tillhöran-
de studievägledning så att lokalföreningarna och 

länsförbunden från och med hösten 2014 kan ar-
rangera kurser och konferenser internt och externt 
men framför allt anordna studiecirklar för olika 
målgrupper inom FUB.

Under senare delen av 2013 genomfördes ett 
upprop med en namninsamling med anledning av 
Uppdrag Gransknings reportage om kommuners in-
köp av konsulttjänster i form av utbildningsinsatser 
inom LSS-området. Reportaget avslöjade förekom-
sten av nedlåtande attityder. 

Stadgekommittén
Stadgekommittén har under året sammanträtt vid 
två (2) tillfällen.

Kommittén har vid sina sammanträden ägnat 
sig åt att analysera konsekvenserna av de beslut som 
stämman fattat, samt att revidera stadgarna och god 
föreningssed enligt dessa beslut.

Personalkompetenskommittén
Kommittén har inrättats under året och medverkade 
i början av 2014 i en hearing arrangerad av Socialsty-
relsen. Temat vid detta tillfälle var att diskutera inne-
hållet i en uppdragsutbildning för LSS-handläggare.

Personer med flerfunktionsnedsättningar.
Kommittén för personer med flerfunktionsnedsätt-
ning hade under år 2013 ett kommittémöte i början 
av året, där det beslutades att arbetet under året 
skulle inriktas på ett fortsatt nära samarbete med 
Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) i deras 
arbete med att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd 

om flerfunktionsnedsättning. Se Nka:s webbplats 
www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning.

Nka beviljades i slutet av 2011 statliga medel 
för att under tre år (2012-14) utveckla ett nationellt 
kunskapsstöd till föräldrar och andra anhöriga till 
personer, företrädesvis barn och unga, med en kom-
bination av flera omfattande funktionsnedsättningar 
och omfattande medicinska behov. Syftet med stödet 
är att det ska underlätta kunskapsinhämtning, erfa-
renhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga. 
Nka:s uppdrag är resultatet av ett mångårigt intres-
sepolitiskt påverkansarbete inom FUB. En förstudie, 
finansierad av Arvsfonden, ledde till rapporten Till 
mångas nytta – om behovet av ett nationellt kun-
skapscenter för frågor om flera och omfattande funk-
tionsnedsättningar (FUB 2010). Rapporten ledde till 
att Socialstyrelsen dels fick i uppdrag att utreda be-
hovet av ett nationellt kunskapsstöd, dels att myn-
digheten förordade att stödet skulle utvecklas.

FUB:s kommitté för personer med flerfunktions-
nedsättning har under året haft tre samverkansmö-
ten med Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka). 
Ett av mötena anordnades i form av en heldagskonfe-
rens hos Nka i Kalmar.  Kansliets tjänsteman i kom-
mittén ingår även som adjungerad i Nka:s styrgrupp.

Under året har mycket tid ägnats åt planering 
av en nationell tvådagars konferens om flerfunk-
tionsnedsättning. Konferensen Livets möjligheter, 
anordnades i Stockholm den 10-11 mars 2014. Kon-
ferensen arrangerades av Nka i nära samarbete med 
Riksförbundet FUB, Föreningen JAG och Synska-
dades riksförbund, SRF. En arbetsgrupp, beståen-
de av hela FUB:s kommitté och representanter för 
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Nka, JAG och SRF, har under året haft sammanlagt 
sex planeringsmöten. Målgrupp för konferensen är 
såväl anhöriga som personal inom förskola, skola, 
kommunal LSS-verksamhet och habilitering samt 
beslutsfattare på olika nivåer. Ett viktigt syfte med 
konferensen var att visa på behovet av en samlad 
kunskap och ett helhetsperspektiv inom området 
flerfunktionsnedsättning. En viktig förutsättning är 
att Nka:s uppdrag förlängs och, helst, permanentas.

Merparten av de möten kommittén för personer 
med flerfunktionsnedsättning har deltagit i har an-
ordnats i form av videokonferenser, vilket möjlig-
gjort ett tidseffektivt arbetssätt.

Barn och ungdom
I det långsiktiga arbetet med att utveckla FUB-rörel-
sen är barn och ungdomsfrågorna av stor betydelse. 
Extra ansträngningar har därför gjorts under året 
för att lyfta dessa frågor, bland annat i tidningen 
UNIK där barnperspektivet och föräldrarollen sär-
skilt lyfts fram. 

Förbundsstyrelsen tillsatte under 2012 en små-
barnskommitté som bland annat fick i uppdrag att 
arrangera ett antal konferenser i landet som skall 
rikta sig mot nyblivna föräldrar. Under 2013 har tre 
(3) konferenser genomförts: 1–3 februari 2013, Tall-
krogen, Uppsala; 10–12 maj 2013, Wikners Perså-
sen, Östersund och 8–10 november 2013, Furuboda 
folkhögskola.

Utbildningskommittén
Kommittén har genomfört fyra möten under 2013. 

Kommittén har totalt besvarat sju remisser under 
året:

• utBildning för eleVer i samHÄllsVÅrd 
oCH fjÄrr- oCH distansunderVisning (sou 
2012:76)

• allmÄnna rÅd med kommentar om 
mottagande i grundsÄrskolan oCH 
gymnasiesÄrskolan

• Centrala studiemedelsnÄmndens kon-
sekVensutredning med anledning aV 
förslag till Ändrade föreskrifter om 
studieHjÄlP

• remiss skolVerket angÅende reVidering 
aV allmÄnna rÅd med kommentarer om 
arBete med studie- oCH yrkesVÄgledning

• tid för underVisning – lÄrares arBete 
med skriftliga indiViduella utVeCklings-
Planer (ds 2013:23)

• soCialstyrelsens VÄgledning för 
eleVHÄlsan

• tid för underVisning – lÄrares arBete 
med ÅtgÄrdsProgram (ds 2013:50).

Kommittén har lagt en policy om förskoleklass, på-
börjat samtal om hur vi kan göra ett bra material 
om rätt till stöd i skolan och även inlett arbetet med 
utredningen Moderniserad studiehjälp (sou 2013:52). 
Det har förts ett aktivt intressepolitiskt arbete med 
remissvar, debattartiklar och möte med politiker 
och tjänstemän på utbildningsdepartementet och 
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Skolverket, framförallt i samband med det nya lag-
förslaget om ändringar rörande åtgärdsprogram.

Kommittén för medlemsstöd
Kommittén haft totalt fyra sammanträden under 
året. Kommittén har arbetat med riktlinjer för fri-
villigfunktionerna (Medlemsrådgivare och Rätts-
ombud), besvarat frågor från aktiva ute i landet av 
både praktisk och etisk karaktär. Vidare har arbe-
tet rört grund- och fortbildningarna och det ma-
terial som ingått, möjligheter till en utveckling av 
grundutbildningen och fortbildningen, hur en ökad 
samverkan mellan de båda funktionerna (Med-
lemsrådgivare och Rättsombud) skulle kunna se ut. 
Kommitténs ledamöter har även deltagit aktivt i 
grundutbildningen. 

Boendekommittén
Boendekommittén hade under 2013 fem möten samt 
ett telefonmöte. 

Efter att under hösten 2012 ha skaffat sig en bild 
av nuläget inom området bostad och boendestöd, 
beslutades om följande inriktning på kommitténs 
arbete under 2013:

a) Tydliggöra behov och krav på förändrad 
LSS-lagstiftning, vad gäller boende.

b) Öka kunskapen hos lokalföreningarna 
om bostad enligt LSS, för att möjliggöra 
medverkan i kommunernas kvalitets- och 
utvecklingsarbete. 

Enkätundersökning
En metod för att nå de uppsatta målen var att ge-
nomföra en enkätundersökning bland FUB:s med-
lemmar. Syftet med enkäten var att få en uppfattning 
om hur män och kvinnor, i olika åldrar och delar av 
landet, bor idag och hur personen själv eller tillsam-
mans med vårdnadshavare/god man ser på det fram-
tida boendet och stödet. Enkätsvaren var tänkta att 
bli ett viktigt underlag dels för FUB:s intressepoli-
tiska påverkansarbete, dels för FUB:s policy inom 
området bostad och boendestöd.

Enkäten Hur bor du idag och hur vill du bo i 
framtiden? togs fram av boendekommittén och följ-
de med som bilaga (svarsporto betalt) till UNIK nr 2, 
2013. Cirka 1 550 enkätsvar lämnades. Under hösten 
2013 arbetade kommittén med databearbetning och 
analys av enkätsvaren. En rapport med de viktigaste 
resultaten och slutsatser kommer att produceras och 
presenteras vid Almedalsveckan i juli 2014. 
Artiklar i UNIK

Artiklar om bostad och boendestöd samt perso-
nalkompetens inom LSS-verksamhet, framställdes 
och publicerades i UNIK, nr 1, 2 och 3 2013.

Skrivelse angående Omvårdnadslyftet
Boendekommittén tog initiativ till en skrivelse an-
gående innehållet i Omvårdnadslyftet, d.v.s. reger-
ingens satsning på kompetensutveckling av personal 
inom äldreomsorgen samt personal som arbetar med 
personer med funktionsnedsättning, som omfattas 
av Socialtjänstlagen, SoL. FUB skrev tillsammans 
med Autism & Aspergerförbundet, en skrivelse, da-
terad den 130314, till statsrådet Maria Larsson och 

socialutskottet och påtalade att Omvårdnadslyftet 
behövde utvidgas, så att även personal som arbetar 
med personer som omfattas av LSS, och inte har fyllt 
65 år, ska omfattas.

Kontakter med Socialstyrelsen
Boendekommittén tog initiativ till ett möte med 
tjänstemän på Socialstyrelsen, angående hur de ser 
på tillämpningen av LSS i dagsläget, Lex Sarah och 
utvecklingen av bostäder för personer med utveck-
lingsstörning mm. Mötet ägde rum den 26 mars 2013.

Kommittén medverkade även vid en hearing på 
Socialstyrelsen med forskare och personer verksam-
ma inom området, den 3 juni 2013, respektive med 
berörda intresseorganisationer, den 5 juni 2013. Te-
mat var metoder och arbetssätt för att öka delaktig-
het och självbestämmande för personer med kogni-
tiva funktionsnedsättningar.

Kommittén Arbete och Daglig verksamhet
Under våren 2013 genomförde kommittén två (2) 
möten, (ett (1) möte ställdes in på grund av sjukdom). 
Under hösten genomförde kommittén ett (1) möte 
(två (2) möten ställdes in på grund av sjukdom). To-
talt har kommitté sammanträtt vid tre (3) tillfällen 
under året.

Under året har kommittén fått två referensgrup-
per från Klippan, vilka arbetar med två motioner 
från Klippans riksstämma: Arbetsförmedlingsgrup-
pen och Arbetsgruppen.

Kommittén har under året tagit fram grundläg-
gande information kring vanliga frågor kring dag-
lig verksamhet. Denna information ska läggas ut på 

hemsidan. Syftet är att avlasta medlemsrådgivarna, 
rättsombuden, ombudsmän och jurister, samt förse 
medlemmar och andra, med information på ett lät-
tillgängligt sätt.

Kommittén har arbetat med att ta fram en policy 
för Arbete och Daglig verksamhet. Policyn godkän-
nandes av förbundsstyrelsen i mars 2013.

Kommittén har även i uppdrag av FS att genom-
föra en ekonomiutredning. Arbetet med denna ut-
redning påbörjades i slutet av 2012 och har redovisats 
till förbundsstyrelsen vid dess möte i mars 2014.  

Kommittén har under året även lämnat yttrande 
över ”Harmoniserat inkomstbegrepp” och sista de-
len av ”Funka”-utredningen samt lämnat synpunkter 
rörande Personalkompetens.

Kommittén för åldrande
Under året har kommittén haft fem (5) sammanträ-
den. Kommittén har under året, tillsammans med 
representanter för Carpe, Äldrecentrum, Svenskt 
Demenscentrum sam Hjälpmedelsinstitutet plane-
rat en äldrekonferens med rubriken ”Vi blir också 
äldre – levnadsvillkor för personer med utvecklings-
störning som åldras”. Konferensen genomfördes i 
november med nästan 300 deltagare. 

Under konferensen släpptes de sex nytryckta häf-
tena i äldreserien.

Representanter från kommittén deltog som före-
läsare på en heldagsutbildning (”Perspektiv på åld-
rande”) som Carpe höll för medarbetare och chefer 
inom omsorgen i Stockholm.

Kommittén är referensgrupp för forskningen ”Ak-
tivt och hälsosamt åldrande vid utvecklingsstörning” 
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vid Vårdal-institutet i Lund. Två möten har ägt rum 
i Lund under året.

I november blev kommittén tillfrågad om att ge 
synpunkter i arbetet med att ta fram en ny standard: 

”Svensk standard, Kvalitet i vård och omsorg för 
äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt 
boende”. Kommittén blev ombedd att skriva ett kort 
inlägg med vad som var extra viktigt för äldre med 
LSS-insatser och hur de insatserna skiljer sig från 
SOL-insatser. 

Kommunikationskommittén
Kommunikationskommitténs uppdrag innebär ett 
sammanhållet ansvar för all den kommunikation 
som riksförbundet använder sig av. Detta inbegriper 
utvecklandet av såväl den interna som den externa 
kommunikationen. Naturligtvis inkluderas tidning-
en UNIK, men även utvecklandet av hemsidan samt 
dess tillgänglighet och alla de möjligheter som mo-
dern teknik ger möjlighet till.

Kommunikationskommittén har träffats fyra 
(4) gånger under året. Kommittéarbetet har främst 
präglats av omvärldsbevakning och strategier för 
FUB:s digitala närvaro, samtal om kognitiv tillgäng-
lighet och standardisering samt tidningen Uniks 
utveckling. Dessutom har tid ägnats åt arbetet med 
FUB:s nya webbplats.

Arbetsgruppen för god man-frågor
Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete med kontak-
ter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
God Man-föreningen med flera. Arbetsgruppen 

kommer att avge en lägesrapport under förbunds-
stämman 2014.

Arbetsgruppen för ekonomi
Arbetsgruppen tillsattes med anledning av en mo-
tion till förbundsstämman 2012 rörande ”Medbor-
garlön”. Förbundsstyrelsen utvidgade dock uppdra-
get till arbetsgruppen att även omfatta den totala 
ekonomiska situationen för personer med utveck-
lingsstörning. Arbetsgruppens slutrapport kommer 
att presenteras under förbundsstämman 2014.

Arbetsgruppen för medlemsavgifter/
medlemskap
Förbundsstyrelsen har uppdragit till arbetsgrup-
pen att efter analys av förutsättningarna presentera 
förslag till medlemsformer som medför förbättrade 
möjligheter till nyrekrytering av medlemmar, samt 
att bibehålla redan befintliga medlemmar. Arbets-
gruppen fick dessutom i uppdrag att göra en översyn 
av medlemsavgifterna. Resultatet av arbetet skall 
presenteras under förbundsstämman 2014.

Övrigt
Riksförbundet har även under året deltagit i vad 
regeringen benämner ”Strategiska Myndigheters 
samråd”. Under 2013 har detta skett med Rikspo-
lisstyrelsen och Domstolsverket, Handisam och 
Försäkringskassan.

Det sammantagna arbetet har under år 2013 dels 
gett underlag till FUB-organisationens olika led, 
dels verkat utåtriktat för att visa FUB:s ståndpunkter.

Årets intressepolitiska arbete kan naturligtvis 
beskrivas ännu utförligare. I tidningen UNIK, har 
detta skett, fortlöpande. Kommunikationskommit-
tén har bland annat till uppgift att se till att de intres-
sepolitiska frågorna alltid bevakas i varje nummer. 
Förbundskansliet har dessutom under året produce-
rat fyra nyhetsbrev till lokalföreningarna och läns-
förbunden. En rad andra intressepolitiska frågor 
bevakas av förtroendevalda och tjänstemän i olika 
arbets- och referensgrupper, brukarråd m.m.

UNIK-försäkring
FUB- medlemmar har nu haft möjlighet att teckna 
försäkringar under drygt fyra (4) år. Efterfrågan 
på försäkringarna har varit mycket stor. Efter att vi 
inledningsvis hade två försäkringar, introducerade 
Unik Försäkringar under 2011 flera försäkringslös-
ningar för medlemmarna. 

Unik Försäkringar kan nu erbjuda de flesta for-
mer av försäkring, beroende på vilka behov medlem-
marna har. Vilket har varit mycket uppskattat!

Uppmärksamma medlemmar har upptäckt att vi 
erbjuder rättsskydd vid överklagande av LSS ären-
de. Detta är helt unikt. Det innebär att vi har rätt 
att med försäkringens hjälp, betala jurist-/advokat 
kostnader. 

Unik Försäkrings ”familj” har underhand utö-
kats, vilket innebär att vi erbjuder även andra han-
dikapporganisationer att ta del av de anpassade 
försäkringslösningarna. 

Unik Försäkring är där medlemmen finns, vil-
ket innebär att vara ute hos medlemmarna och in-
formera. Detta är viktigt, då vi nu vet att många 

av våra medlemmar är oförsäkrade sedan tidigare. 
Under året har det gjorts ett stort antal besök hos 
läns- respektive lokalföreningar, medverkat vid för-
bundsstämma, dialogmöten, kurser och konferenser, 
deltagit på mässor m.m.

Konferens- och utbildningsverksamhet
För att sprida kännedom om FUB:s värderingar och 
verksamhet, både utåt och inom organisationen, 
är konferenser och utbildningsinsatser ovärderli-
ga. Även under 2013 har många tillfällen erbjudits 
FUB-medlemmar och allmänhet.

Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, ar-
betsgrupper, kommittéer och nätverk har c:a 600 
personer deltagit i arrangerade aktiviteter. Dessa 
har bland annat fått del av riktade utbildningsin-
satser, exempelvis fortbildning för rättsombud och 
medlemsrådgivare. 

Konferensverksamheten har bland annat inne-
fattat ”Intradagar” (tidningen Intra, FUB och ala i 
samverkan, cirka 400 deltagare); äldrekonferens; dia-
logmöten mm. Liksom tidigare år har förtroendeval-
da och tjänstemän även medverkat vid utbildningar 
hos andra arrangörer, exempelvis HSO, kommuner, 
Socialstyrelsen, och andra statliga myndigheter.

För att underlätta deltagande vid aktiviteter och 
sänka kostnader har det varit av betydelse att riks-
förbundet FUB har en resebyrå som specialiserat sig 
på ickekommersiella kunder för flygresor (Tranås 
Resebyrå), dels att ett avtal med Scandic Hotels ger 
rabatter för konferensarrangemang vilka kan nyttjas 
av hela FUB-organisationen över landet.
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Projekt
FUB:s förbundsstyrelse har slagit fast att FUB aktivt 
och framåtsyftande dels skall engagera sig i utveck-
lingsprojekt, dels verka för att etablera goda kontak-
ter med forskningsmiljöer, inom olika discipliner.

Liksom tidigare år har Riksförbundet FUB varit 
engagerat i en lång rad projekt.

Det har handlat om egna projekt, drivna av riks-
förbundet, alt drivna av Forskningsstiftelsen ala, 
aktiv medverkan tillsammans med andra, genom 
medel erhållna från PostkodLotteriet och genom att 
riksförbundet FUB tillstyrkt andras projekt inom 
FUB:s intresseområde. 

Förtroendevalda och kanslipersonal ingår i flera 
styr- och referensgrupper i anslutning till projekten, 
som vanligen är fleråriga. Ämnesområdena för pro-
jekten har en stor bredd, vilket inte förvånar med 
tanke på att FUB verkar för personer med utveck-
lingsstörning i alla åldrar och med olika omfattning 
av utvecklingsstörning och andra funktionsnedsätt-
ningar. Nedan följer några exempel:

Familjestöd – En Mänsklig Rättighet
Pågår fram till årsskiftet 2013/2014.

Under 2013 har projektet tagit fram en DVD med 
handledning, som handlar om föräldraskap och ut-
vecklingsstörning, där målgruppen själv, beskriver 
sin situation och sina behov av stöd och utformning-
en av stödet. 

Materialet kan användas av mödravårdscentraler, 
barnavårdscentraler, socialtjänsten eller andra in-
tresserade, som vill ordna föräldragrupper för att öka 
förståelsen för föräldrar med utvecklingsstörning, 

och deras speciella behov av stöd. Det kan även an-
vändas av enskilda föräldrar för att få kunskap och 
insikt om föräldraskap och de rättigheter och skyl-
digheter ett föräldraskap innebär.

Under 2014 kommer det att ordnas ett an-
tal seminariedagar med projektets material, som 
utgångspunkt.

Om Jag Hade En Röst
Beviljades Arvsfondsstöd i augusti, 2012. Projektet 
ska pågå i tre år.

Projektets syfte är att skapa nio pedagogiska fil-
mer om hur man språktränar barn enligt Karlstad-
modellen. Filmerna utformas som ett lättillgängligt 
verktyg för att visa hur man kan göra när man tränar 
barn och ungdomar med språkstörning, genom kon-
kreta exempel.

Med Delaktighet i Sikte
Ett tvåårigt projekt som startades i maj 2013. Projek-
tets övergripande mål är att stärka personer med ut-
vecklingsstörning som samhällsmedborgare genom 
att öka deras möjligheter att företräda sig själv i sin 
vardag och ute i samhället.

I rollen som medsökande i ett 
Arvsfondsprojekt, deltar Riksförbundet 
FUB/Stiftelsen ALA i ett antal projekt:

Hälsoinspiratörsprojektet tillsammans Svensk Ut-
vecklingscentrum för Handikappidrott (SUH).
Högskolan i Gävle genomför tillsammans med SUH 
och Riksförbundet FUB ett utvecklingsprojekt, vars Tidningen Unik
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syfte är att tillskapa en högskoleutbildning för per-
soner med utvecklingsstörning. I dagsläget genom-
förs utbildningen som ett pilotprojekt med friståen-
de kurser. Under förutsättning att berörda instanser 
godkänner programmet kommer det att ingå i Hög-
skolans programutbud framöver.

Mitt Val, tillsammans med Studieförbundet Vux-
enskolan. Åtta av tio personer med intellektuell 
funktionsnedsättning väljer att inte rösta, visar den 
senaste valundersökningen (1998). Det är ett demo-
kratiskt problem för det svenska samhället.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
har inte ett mindre intresse av samhällsfrågor än an-
dra. Många är beroende av olika insatser från sam-
hället och deras åsikt är viktig och betydelsefull. 

Att rösta – en demokratisk rättighet
Projektet erbjuder aktiviteter för att göra allmän-

na val mer tillgängliga för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Projektet genomförs tillsam-
mans med Studieförbundet Vuxenskolan, Riksför-
bundet FUB och Riks-Klippan. Projektet ges stöd 
från Allmänna Arvsfonden och Ungdomsstyrelsen.

Begripsam, Dyslexiförbundet, Autism- och Asper-
gerförbundet, och Riksförbundet FUB, har fått 
pengar från Allmänna Arvsfonden för att driva 
Begripsam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. 
Projektet ska pågå i tre år och ge en röst åt personer 
med funktionsnedsättningar. Andra delar finansie-
ras av Konsumentverket och Post- och Telestyrelsen.

Ett 20-tal personer med dyslexi, adhd, autism, 
Aspergers syndrom och utvecklingsstörning får 

under projekttiden utbilda sig för att bli specialister 
på att företräda sig själva och andra med liknande 
svårigheter. Ett annat syfte är att man, i samarbete 
med forskare och personer som i sitt yrke arbetar 
med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i 
svenska och internationella standarder. Av den an-
ledningen får deltagarna också lära sig om utveck-
ling av tjänster, produkter och standardisering.

I rollen som samarbetspartner, 
deltar Riksförbundet FUB/Stiftelsen 
ALA i följande projekt:

Matglad, i samarbete med Hushållningssällskapet 
Väst.

Materialet kan även användas som stöd för perso-
nal som ska hjälpa personer med måttliga funktions-
nedsättningar att bli delaktiga i besluten som rör den 
egna maten, i sin vardag. För den som arbetar som 
personlig assistent kan appen vara ett arbetsredskap 
i det dagliga arbetet med maten.

Tell Us, i samarbete med Riksförbundet för döva, 
hörselskadade och språkstörda barn.

Tell Us övergripande mål är att ge ungdomar/elev-
er med kombinerad dövhet/hörselskada och olika 
grader av utvecklingsstörning möjligheter att fram-
föra tankar och åsikter om sin studietid, fritid och 
familjeliv. Målgruppen under det första året är 5–6 
ungdomar/elever som går sista året i en grundsärsko-
la eller gymnasiesärskola. Studien ska även omfatta 
ungdomar som nyligen gått ut gymnasiesärskolan.

Makt i Media, i samarbete med filmföreningen Re-
aktor Sydost.

I december 2012 fick filmföreningen Reaktor Syd-
ost pengar från Allmänna Arvsfonden för att kunna 
driva Makt i Media under tre år. Makt i Media är en 
nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar 
arbetar med film, foto, webb-radio, webb-tv, bloggar, 
krönikor, reportage och intervjuer. Redaktionen 
finns i Karlskrona, men man kan skicka in nyheter 
till nyhetssajten var man än bor i landet.

Livslångt lärande, i samarbete med Svenskt Utveck-
lingscentrum för Handikappidrott (SUH).

Syftet med projektet är att skapa förutsättning-
ar till livslångt lärande för personer med måttlig till 
grav utvecklingsstörning och utveckla en folkhög-
skoleutbildning för elever som studerat vid gymna-
siesärskolans individuella program. 

Vägar till arbete, i samarbete med Hjälpmedelsin-
stitutet.

Projektet handlar om att stärka elever med olika 
funktionshinder och svårigheter. Projektet ska öka 
teknikanvändningen i skolan och under praktikpe-
rioder. Har pågått under åren 2011-2013.

Mål: Genom teknikstöd ska elever olika hinder 
och svårigheter få hjälp att klara målen i skolan och 
finna vägar till arbete.

KulturCollege, i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Örebro.

Kulturcollege är ett 10-miljonersprojekt finansie-
rat av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Projektet håller på från 2013-2016 och huvudman för 
projektet är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro 
län. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att erbjuda en alterna-
tiv väg för personer med intellektuell funktions-
nedsättning att närma sig ett arbete eller söka sig 
vidare till högre utbildning. Målet med projektet 
är att ta fram en ny utbildningsform som match-
ar arbetslivets behov och synliggöra individernas 
funktionsförutsättningar.

Handigolf, i samarbete med Svenska Golfförbundet
Allmänna arvsfonden har beviljat medel till Svens-
ka Golfförbundet för projektet Handigolfriks 2013-
2015 där sex golfklubbar i Sverige under en treårs-
period ska utveckla handigolfverksamheten på sina 
anläggningar. 

Golfklubbarna skall rekrytera spelare som är 
funktionsnedsatta och målgruppen är barn, ung-
domar samt vuxna som har: Rörelsehinder, utveck-
lingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, hörselnedsättningar och synnedsättningar.

Fem till sex ledare/tränare ska utbildas i tillgäng-
lighet, handikapplära, att möta och leda samt teknik-
utbildning och metodutveckling. Allt för att skapa 
en bred kompetens.

Syftet med projektet är att fler personer med 
funktionsnedsättningar ska få möjlighet att ha golf 
som en aktivitet i sina liv. 
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I rollen som förmånstagare till PostkodLotteriet:

Projekt Störd och stolt
Under 2013 fick FUB medel av PostkodLotteriet till 
ett nytt projekt med titeln ”Störd och stolt”. Projek-
tet kommer att samla in berättelser från personer 
med utvecklingsstörning i hela Sverige och sprida på 
olika sätt med fokus på vad vi alla kan lära av var-
andra. Syftet är att skapa förståelse och förinta för-
domar. Manifestera mångfald genom att människor 
sammanförs i spännande och oväntade samarbeten. 
Genom en stor närvaro i Almedalen för att påverka 
politiker och möta makthavare och ett träningsläger 
och skidlopp tillsammans med Åsarna IK, en anrik 
längdskidklubb för framtida segrar för folkhälsan. 
Synliggörandet och uppmärksamheten är viktig och 
kampanjen fokuserar på mötet mellan människor 
och det faktum att vi alla har behov och brister – att 
vi alla är ”Störda och stolta”. Projektet vill också 
inspirera och ge goda exempel på arbeten och bra 
arbetsplatser. 

Come together
I slutet av år 2012 inlämnades tillsammans med 
Erikshjälpen en projektansökan om ett tvåårigt 
projekt, med rubriken ”Come together – ett påver-
kansprojekt för alla barns rätt till skolgång” in till 
Svenska PostkodLotteriet. Ansökan beviljades och 
1:a september 2013 drogs projektet igång. En projekt-
ledare har anställts på 75 % och en musikproducent 
på 25 %. Det övergripande målet med projektet är 
att barn med funktionsnedsättningar i Tanzania 
och i Rwanda ska gå i skolan. Tillsammans med 

lokala partners i projektländerna arbetar projektet 
med kapacitetsutveckling och påverkansarbete mot 
myndigheter och beslutsfattare. Projektledaren be-
sökte under hösten Tanzania och Rwanda, för att 
bygga upp relationer med olika samarbetspartners. 
I kampanjen är musik en stor del och redan under 
hösten togs kontakter med artister med funktions-
nedsättningar i Östafrika, för att spela in musik som 
ska vara en del av det utåtriktade arbetet. En annan 
stor del av projektet är utåtriktat arbete i Sverige, där 
arbetet kommer att bedrivas med projektambassa-
dörer, som är svenska ungdomar med utvecklings-
störning. Dessa kommer även att besöka ett av pro-
jektländerna, för att träffa ungdomar där. Projektet 
har redan börjat dokumenteras med filmmaterial 
som ska resultera i en dokumentärfilm om projektet 
och möten mellan människor. Projektets webbplats 
lanserades i november. Come Together – musik och 
möten för allas rätt till skola.

Webbplats och Sociala medier
I samband med förbundsstämman 2013 lanserades 
FUB:s nya webbplats. Speciella ansträngningar har 
gjorts med tanke på tillgängligheten för alla webb-
platsens användare.

Under december öppnades FUB:s Facebooksida 
som nu är den officiella kanalen för FUB på Face-
book. FUB:s Facebook-grupp finns dock kvar. Den 
fortsatte att öka under året och har snart 3 500 med-
lemmar. Diskussionerna är ibland livliga, med stor 
variation på innehåll, medlemmarna ger ofta och tips 
till varandra. Även Klippan har en Facebookgrupp.

Förbundskansliet förberedde också för att förstärka 
FUB:s närvaro i andra sociala medier under år 2014. 

Gåvor och Humanfond
”Riksförbundet FUB skall bedriva en etiskt tydlig 
och effektiv insamlingsverksamhet som leder till all-
mänhetens ökade intresse för att bidra, både genom 
medlemskap och ekonomiska medel, till verksam-
het som gagnar personer med utvecklingsstörning”. 
Denna inriktning formulerades för några år sedan 
och har följts även under år 2013.

Riksförbundet FUB:s syfte är att insamlade 
medel skall ge förutsättningar för bl.a. ett starka-
re intressepolitiskt arbete, ge möjligheter att ordna 

”mötesplatser” etc. I insamlingsverksamheten har 

FUB under året haft ett fortlöpande samarbete med 
FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd där 
riksförbundet är medlem. FUB har även under året 
fått en fortsatt rätt att använda s.k. 90-konto, något 
som med jämna mellanrum prövas och kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. 

Riksförbundet FUB har under 2013 fortsatt sam-
arbetet med Swedbank Robur, som bl.a. förvaltar 
Humanfonden. Sparare i denna aktiefond skän-
ker årligen 2 % av sitt fondkapital till någon ideell 
verksamhet. Inom FUB-rörelsen är det cirka 700 
personer som på detta sätt stödjer FUB. För år 2013 
resulterade detta i en gåva på 1 134 tkr, som delas lika 
mellan Riksförbundet och lokalföreningarna, i de 
kommuner där spararna är bosatta.

Svenska PostkodLotteriet delar ut 
check till projektet Störd och stolt.
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Tidningen Unik
Nummer 6, december 2013

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt sju gånger 
under år 2013.

Mandatperioden 2012-2013
Thomas Jansson, ordförande
Alf Lundin, 1:e vice ordförande
Lillemor Holgersson, 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Maria Holmberg
Gert Iwarsson
Anne Leffler
Lena Skoglund
Annelie Sylvén-Troedsson
Lennart Tehage

Ersättare:
Pentti Lamberg
Jan Pettersson
Jan-Åke Wendel

Rikssektionen Klippans styrelse
Rikssektionen Klippans styrelse har sammanträtt 
fem gånger under år 2013. Val till Rikssektionen 
Klippans styrelse, sker vid den riksstämma som 
samlas vart tredje år.

Mandatperioden 2013-2016
Anders Peterson, ordförande
Anna Niklasson, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Stefan Bartsch
Per-Åke Berglund
Gunilla Karlsson
Markus Petersson
Jan Pettersson

Förvaltning år 2013
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resultaträkning
Belopp i tkr Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Medlemsintäkter 3 2 447 2 417

Gåvor och testamenten 4 1 680 2 604

PostkodLotteriet  5 000 4 000

Bidrag 5 11 877 11 229

Övriga verksamhetsintäkter 6 2 314 2 235

  23 318 22 485

Verksamhetens kostnader

Externa kostnader 1 −12 473 −11 095

Personalkostnader 2 −11 625   −10 009       

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 −608 −335

  −24 706 −21 439 

  

Resultat från verksamheten      −1 388 1 046

   

Resultat från finansiella poster

Realisationsvinst från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 2 515  80

Ränteintäkter och liknande resultatposter              42            53

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0

Värdreglering av värdepapper, netto 18 1 284 1 210

      3 841     1 343

Resultat efter finansiella poster  2 453  2 389

   

Årets resultat  2 453 2 389

Belopp i tkr Not 13-12-31 12-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark 17 425 425

Inventarier och förbättringsutgifter annans fastighet 2 1 536 1 011

  1 961 1 436

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 9 100 100

Andelar i intressebolag 10 425 425

Långfristig fordran  133 247

Andra långfristiga värdepappersinnehav   11 33 267 28 393

  33 925 29 165

Summa anläggningstillgångar  35 886 30 601

   

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  273 11

Övriga fordringar 12 1 268       1 476

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 560 1 538

  3 101 3 025

Kassa och bank  11 229 2 753

Summa omsättningstillgångar  14 330 5 778

Summa tillgångar  50 216 36 379

balansräkning
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Belopp i tkr Not 13-12-31 12-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 14  

Balanserat kapital  27 206 24 581

Fonder  3 642      3 878

Årets resultat      2 453 2 389

  33 301 30 848

   

   

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder            189 843

Övriga skulder 15 15 748 3 800

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 978         888

  16 915      5 531  

   

Summa eget kapital och skulder  50 216 36 379 

  

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter   inga inga

Ansvarsförbindelser  inga inga

Förvaltade stiftelser 19  

Noter med redovisningsprinciper och 
bokslutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges. Angivna belopp inom parentes ( ) avser 

jämförande belopp föregående år.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 

Bokföringsnämndens allmänna råd och FRII:s styrande riktlinjer för årsre-

dovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som 

krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i 

jämförelse med föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte 

annat anges nedan.

Aktier och andelar och obligationer värderas till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och verkligt värde. Ett portföljsperspektiv tillämpas vid vär-

dering enligt lägsta värdets princip. Aktier och andelar samt obligationer 

som erhålles genom testamente eller gåva värderas till marknadsvärdet vid 

tillfället.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits med det belopp 

varmed de beräknas inflyta.

noter
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Not 1 Styrelsen och anställda   Kvinnor Män

 Ordinarie styrelseledamöter inklusive suppleanter, 12 personer   42,0 % 58 %

 Övriga ledande befattningshavare: 1 Kanslichef     100 %

 Medelantalet anställda   2013 2012

 Kansliet   16,2 15,5

 varav kvinnor   65 % 60 %

 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   2013 2012

 Styrelsen och kanslichef   1 191     1 179    

 Övriga förtroendeuppdragstagare                1 275 766             

 Övriga anställda   6 257 5 608

 Summa   8 723 7 553

 Sociala kostnader   2 902 2 456    

 Varav pensionskostnader.             438 264

Löner och ersättningar avser personal i Sverige. Till ordförande i förbundsstyrelsen har utbetalats ersätt-

ning med 155 tkr enligt förbundsstämmans beslut.

Förbundet har erhållit lönebidrag och bidrag för arbetsbiträde med 278 tkr (203 tkr).

I beloppet för övriga förtroendeuppdragstagare ingår löner/ arvoden till personer som arbetat inom 

FUB:s projekt- och utvecklingsverksamheten samt sammanträdesersättning mm för Klippans styrelsearbe-

te omfattande 14 personer inklusive handledare.

Avtalsenliga försäkringar är tecknade i KP Försäkring i stiftelselösning. Av förbundets pensionskostnader 

avser 174 tkr (157 tkr) gruppen styrelse och kanslichef.

Not 2 Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet  2013 2012

Kontorsinventarier och datorutrustning avskrives på 5 år.  

Förbättringsutgift på annans fastighet på 5 respektive 20 år.

 Ingående anskaffningsvärde   3 064 2 653

 Årets inköp   1 133 411

 Utrangering   0 0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   4 197 3 064

 Ingående avskrivningar   –2 053 –1 718

 Årets avskrivningar   –608 –335

 Återföring utrangerade tillgångar   0 0

 Utgående ackumulerade avskrivningar   –2 661 –2 053

 Redovisat värde vid årets slut   1 536 1 011

Not 3 Medlemsavgifter   2013 2012

 Medlemsavgiften har unvder både 2012 samt 2013 uppgått till 110 kr 

 för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.   2447 2417

Not 4 Gåvor och testamenten   2013 2012

 Humanfonden      567 487

 Allmänna gåvor      288        214    

 Minnes- och högtidsgåvor        77                          105

 Testamentsgåvor   748 1 798

    1 680 2 604
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Not 5 Bidrag   2013 2012

 FUB erhåller statsbidrag enligt förordning inklusive bidrag för 

merkostnader samt ett grundbidrag. 

 Statsbidrag   8 401 8 616

 Bidrag till projekt   3 198 2 410

 Lönebidrag   278 203

    11 877 11 229

Not 6 Övriga verksamhetsintäkter   2013 2012

 Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter m.m.   76 95

 Deltagaravgifter   459 317

 Prenumerationer och annonser   711 784

 Tjänster, utbildningar och föreläsningar              1 068 1 039

    2 314 2 235

Not 7 Övriga externa kostnader   2013 2012

 Räkenskapsårets leasingkostnader, hyra   81 77

 Lokalkostnader inkl. städning   943 944

 Förbrukningsinventarier/reparationer   95 108

 Frakter   35 33

 Resekostnader inklusive kost & logi   3 803 2 736

 Post- och telekommunikation   1 215 1 171

 Tidningar/information/kontorskostnader   3 420 3 480

 Föreningsavgifter och lämnade bidrag   1 578 1 485

 Övriga externa tjänster   1 303 1 061

    12 473 11 095

Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar   2013 2012

 Utdelning aktier   84 80

 Realisationsvinst från värdepapper   2 431                      0       

    2 515 80

Not 9 Andelar i dotterföretag   2013 2012

 Kunskap och Kompetens AB (Org.nr 556533-6939 med säte i Stockholm).

 Kapitalandel och röstetal är 100 %. Företaget är vilande.   100 100

 

Not 10     Andelar i intressebolag   2013 2012

 Aktier i Besure Forsikring AS (Org.nr 995 385 538 med säte i Norge).

 Kapitalandel och röstetal är 0,4 %.   425 425

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

   Bokfört värde Anskaffningsvärde Marknadsvärde

 Börsaktier  2 047 2 854 2 047

 Aktiefonder  17 111 18 015 18 036

 Räntefonder  och liknande  14 109 14 109 14 314

   33 267 34 978 34 397

 (Värde 2012-12-31)  (28 393) (31 446) (29 185)

Not 12 Övriga fordringar   2013 2012

 Skattekonto   473 786

 Stiftelsen ala   623 353

 Övrigt   172 337

    1 268 1 476

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2013 2012

 Humanfondens m.fl. avkastning            1 135 974

 Förutbetalda kostnader   425 564

    1 560 1 538
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Not 14 Eget kapital  Balanserat kapital Fonder Årets resultat

 Utgående balansräkning föregående år  24 581 3 878              2 389

 Omföring av föregående års resultat  2 389 -             –2 389

 Disposition av fonder (spec. nedan)  236 –236

 Årets vinst    2 453

 Vid årets slut  27 206 3 642 2 453

 

 Specifikation av eget kapital/fonder  2013-12-31 Årets förändring 2012-12-31

 Åke Johanssons fond  64 - 64

 FUB:s Fritidsfond  408 - 408

 Märtha Bergdahls gåva (från 2006 års resultat)  1 780 –52 1 832

 Familjen Kjellbergs fond (från 2006 års resultat)  1 390 –184 1 574

   3 642 –236 3 878

Not 15 Övriga kortfristiga skulder   2013 2012

 Ej förbrukade anslag   13 945 2 367

 Personalskatter   211 159

 Övrigt   1 592 1 274

    15 748              3 800

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2013 2012

 Personalrelaterade kostnader   767 672

 Övrigt   211 216

    978 888

Not 17 Byggnad och mark   2013 2012

 Delägd fastighet efter arvsskifte. Trelleborg Stora Beddinge 13:30  425 425

 Gagnef Tjärna 37:54 bokfört värde noll   0 0

Not 18 Värdereglering av värdepapper, netto   2013 2012

 Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar/nedskrivningar värdepappersinnehav 1 284 1 210

Not 19 Anknutet förvaltade stiftelser

 FUB är ansvarig förvaltare för nedanstående självständiga fonder/stiftelser för vilka egna årsredovisningar 

upprättas. Stiftelsernas egna kapital (tkr) uppgick per 2012-12-31 till:

Inom parentes föregående år.

  

 Stiftelsen Karinfonden   55 tkr (106 tkr)

 Jonssons, Svenssons, Svenssons stiftelse   1 511 tkr (1 475 tkr)

Klippans riksstämma 2013.
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