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årsredovisning
Riksförbundet FUB:s styrelse lämnar 
härmed följande årsredovisning för 

verksamhetsåret 2012.



Allmänt om FUB
FUB är den intresseorganisation inom svensk handi-
kapprörelse 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, erfarenhetsutbyte och 
gemenskap.

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning, 
som innebär att man behöver längre tid och stöd för 
inlärning. Utvecklingsstörningen kan vara av varie-
rande grad. En person kan också ha flerfunktions-
nedsättningar, utvecklingsstörning tillsammans 
med till exempel rörelsehinder, syn- eller hörselned-
sättning. Utveckling är alltid möjlig genom indivi-
duellt planerade 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 ut-
vecklingsstörning hos små diagnosgrupper. Begrep-
pet utvecklingsstörning används för att beskriva att 
funktionsnedsättningen uppkommit under utveck-
lingsåren, det vill säga före 16-18 års ålder (före födel-
sen, vid födelsen eller därefter). Begreppet återfinns 
i lagar som LSS (Lag om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade). FUB har därför ansett att det 

är viktigt att behålla begreppet utvecklingsstörning 
även om det under senare år ifrågasatts. Nya be-
grepp är ”intellektuellt funktionshinder” och ”kog-
nitiva funktionshinder” som dock vanligen omfattar 
en bredare grupp individer än FUB:s målgrupp. 

FUB är organiserat i lokalföreningar som i res-
pektive län/region är organiserade i länsförbund. 
Tillsammans utgör de sedan år 1956 Riksförbundet 
FUB, som är en ideell förening. Dess högsta beslu-
tande organ 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 
sex nummer per år. Unik innehåller även lättläst 
material som finns inläst på CD-skiva. FUB har 

Förvaltningsberättelse
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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 
bland annat information, utbildning, rådgivning 
och administrativ service. Från kansliet samordnas 
också utbildnings och konferensverksamhet liksom 

internationell samverkan. På uppdrag av förbunds-
styrelsen svarar förbundskansliet för fortlöpande 
utåtriktade kontakter i intressepolitiska frågor, till 
exempel med andra handikappförbund, företrädes-
vis inom HSO (Handikappförbundens samarbetsor-
gan), samt med regeringens olika departement, olika 
statliga myndigheter och organ, samt med organi-
sationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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Alla organisationer eftersträvar en stabilitet i sin 
ekonomi, så att fokus kan inriktas på den verksam-
het som bedrivs. För att uppnå detta krävs en viss 
bredd på finansieringsbasen som balanseras emot en 
välavvägd anpassning av de ekonomiska åtaganden 
som man ikläder sig. Från och med verksamhetsåret 
2012 kan vår rörelse glädja sig åt ett mycket viktigt 
tillskott till vår finansiering, då PostkodLotteriet 
valde att utse oss till förmånstagare. Något som sam-
tidigt kan ses som ett kvitto på att vi inför vår om-
värld framstår som en organisation som arbetar med 
angelägna frågor och därmed är viktiga att stödja.

Riksförbundets ekonomi är i dagsläget att betrak-
ta som solid. Vi kan redovisa ett positivt resultat för 
verksamhetsåret 2012 om 2 389 tkr, samtidigt som vi 
disponerar över ett Eget Kapital av tillfredsställande 
storlek. Vi kan därför se oss vara i den gynnsam-
ma situationen att vi kan fokusera på att bedriva bra 
verksamhet, något vi kommer att göra, utan att för 
den skull glömma bort att agera ansvarsfullt med de 
resurser vi har till vårt förfogande. Det finns gott om 
exempel på organisationer som i ett läge med god 
ekonomi organiserat sin verksamhet på ett sätt, som 
man på sikt inte mäktat med att finansiera. Vi skall 
inte bli ett ytterligare sådant exempel. 

Vår organisation kommer att vara fortsatt be-
roende av viljan från samhället och enskilda för att 
stödja vår verksamhet och det kan ske på många oli-
ka sätt. Ett sätt är att via upprättat testamente avstå 
kvarlåtenskap till FUB-rörelsen och vi är tacksam-
ma för att det även under år 2012 influtit testaments-
gåvor till oss. Beloppet uppgår totalt till 1 798 tkr. 
Medel som förbättrar möjligheterna för oss att be-
driva angelägen 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 22 485 tkr 
(25 968 tkr) Intäkterna har alltså minskat trots att 
medel från PostkodLotteriet tillkommit. Detta för-
klaras främst genom att det under 2011 inflöt arvs-
gåvor i en extraordinär omfattning och nivån är 
väsentligt lägre avseende 2012. Vidare bedrivs för 
tillfället färre arvsfondsprojekt än tidigare, varför 
bidrag från Arvsfonden är betydligt lägre avseende 
2012 än föregående år. Noterbart är även att medlem-
sintäkter, som legat tämligen stabilt i ett antal år, är 

ekonomiskt resultat, 
ställning och personal
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lägre 2012 jämfört med 2011. Något som vi bedömer 
är en konsekvens av den problematik som förekom-
mit under verksamhetsåret, kopplat till införandet 
av nytt medlemssystem. Tendensen vad gäller den 
enskilt största intäktsposten, statsbidraget, fortsät-
ter. Nivån på det anslag som Socialstyrelsen har att 
förfoga över har varit oförändrad under ett antal år, 
samtidigt som det årligen tillkommer fler handikap-
porganisationer som skall ta del av medel ur anslaget. 
Ett resultat av dessa omständigheter är en successiv 
reduktion av den tilldelning vi erhåller i form av 
statsanslag.

Verksamhetens kostnader har uppgått till 
21 439 tkr (22 105 tkr) En reduktion av kostnaderna 
som företrädesvis förklaras av lägre kostnader för 
bedrivna arvsfondsprojekt. Verksamhetens kost-
nader fördelar sig på personalkostnader 10 009 tkr 
(10 385 tkr), övriga externa kostnader 11 095 tkr 
(11 439 tkr) samt avskrivningar 335 tkr (281 tkr).

Avskrivningar av materiella anläggningstillgång-
ar inbegriper avskrivningsbehov som uppstått med 
anledning av under året 2009 genomförda arbets-
miljöanpassningar av kansliets lokaler. Genomför-
da lokalinvesteringar skrivs av enligt plan på fem 
alternativt tjugo år, beroende på insatsens karaktär. 
Vidare tillkommer avskrivning av genomförd inves-
tering i nytt medlemssystem samt webblösning som 
i båda fallen enligt plan avses avskrivas på tre år.

Årets finansiella transaktioner resulterade i en 
nettovinst med 133 tkr. Denna summa inkluderar 
nettot av uppkomna vinster/förluster vid försäljning 
av värdepapper samt nettot av årets ränteintäkter 
och kostnader. Efter den nedgång som inträffade 

2011 har finansmarknaderna återhämtat sig under 
verksamhetsåret 2012. Därför har en uppskrivning 
av Riksförbundets värdepappersinnehav blivit aktu-
ellt. Uppskrivning har ägt rum med 1 210 tkr, vilket 
har skett enligt försiktighetsprincipen, varför det 
lägsta av anskaffnings- och marknadsvärde bokförts. 
Resultatet av de finansiella posterna uppgår alltså 
sammantaget till 1 343 tkr. 

I och med detta uppgår det bokförda värdet 
av Riksförbundets värdepapper per 2012-12-31 till 
28 393 tkr.

Ekonomisk ställning
Sammantaget innebär ovanstående att Riksförbun-
det för verksamhetsåret 2012 kan uppvisa ett positivt 
resultat om 2 389 tkr. Soliditeten i organisationen är 
god och uppgår nu till 85 %.

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 2013 års redovisning.

Kansliets personal
Riksförbundet har under 2012 haft 15,5 årsarbetare 
anställda. Under året gick en av ombudsmännen i 
pension och en ny medarbetare rekryterades. Sats-
ningen på stöd till lokalföreningar och länsförbund 
resulterade i en utökning av personalstaben under 
2012, även en ny tjänst som webbredaktör på 50 % 
inrättades under året.
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Förbundet har utöver denna personal, anlitat ett 
antal personer, som arvoderats för olika insatser i 
projekten. Kansliet har två jurister och två ombuds-
män, som arbetar med intressepolitiskt påverkans-
arbete och att ge medlemmarna stöd och service. 

Riksförbundet FUB och Unionen klubb har un-
der året haft åtta samverkansmöten. 
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FUB har två medlemskategorier, huvudmedlem 
respektive familjemedlem. Man är medlem i en 
lokalförening. Lokalföreningarna betalar enligt 
FUB:s stadgar och beslut på förbundsstämma, en 
avgift till Riksförbundet för service och förmåner 
till medlemmarna. Avgiften uppgår till 110 kr 
för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. 
Avgiften ger tillgång till viss juridisk rådgivning, 
subventionerad utbildning, företagsförsäkring, 
möjlighet att teckna privata medlemsförsäkringar, 
information genom www.fub.se, trycksaker och 
medlemstidningen Unik.

Medlemsutveckling
FUB har under de senaste åren haft 
en något uppåtgående medlems-
utveckling och har legat ganska 
stabilt. Dock kan vi konstatera 
en anmärkningsvärd nedgång 
för 2012. Förbundskansli-
ets bedömning att detta kan 
vara en konsekvens av den 
problematik som förekommit 
under verksamhetsåret, som är 
kopplat till införandet av ett nytt 
medlemssystem.

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 bland annat inrättandet 
av ytterligare en ombudsman, utbyggnad av anta-
let medlemsrådgivare och rättsombud, genomför-
ande av dialogmöten med mera är satsningar som 
förhoppningsvis även ger effekt på den framtida 
medlemsrekryteringen.  

medlemmar och medlemsservice

År 2009: 26 572 medlemmar

År 2010: 26 748 medlemmar

År 2011: 26 710 medlemmar

År 2012: 25 310 medlemmar
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Riksförbundets medlemstidning, Unik, innehåller 
information till medlemmar, men även till andra 
intresserade som exempelvis beslutsfattare inom 
kommuner, landsting, riksdag, myndigheter, med 
flera. Innehållet i tidningen berör centrala äm-
nen för rörelsen, som till exempel lagstadgade stöd 
LSS ger och som tillförsäkrats människor med 
utvecklingsstörning. 
Tidningen tar upp nyheter och goda exempel på 
verksamheter och personer inom FUB:s intresse-
område. Förbundets jurister och ombudsmän har 
bidragit med texter och tillfört kunskap för såväl 
medlemmar, handläggare och beslutsfattare ute 
i kommuner och landsting och andra som arbetar 
och verkar inom området. Antalet prenumeranter 
har minskat något jämfört med föregående år, med-
an annonsintäkterna är jämförbara med föregående 
år. 

Tidningens tidigare redaktionskommitté, har fått 
ett vidgat uppdrag och benämns numer Kommuni-
kationskommitté. Det vidgade uppdraget 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-
der teknik ger möjlighet till.

Kommunikationskommittén har under året träf-
fats tre gånger, där delar av mötena varit gemensam-
ma med Klippans referensgrupp för webbutveckling. 
Kommittéarbetet har främst präglats av omvärlds-
bevakning och strategier för FUB:s digitala närvaro, 
samtal om kognitiv tillgänglighet och standardise-
ring samt tidningen Uniks utveckling. Upplägg för 
medieträning togs fram och genomfördes för delar 
av förbundsstyrelsen och kanslipersonalen. I slu-
tet av året påbörjades även arbetet med FUB:s nya 
webbplats.

tidningen unik
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Verksamhetsåret 2012 blev första året för Riksför-
bundet, som förmånstagare hos PostkodLotteriet

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bätt-
re värld för människor, djur och miljö. Lotteriet får 
sina intäkter från lottförsäljning och ger hela över-
skottet till välgörande ändamål. I februari 2012 de-
lade lotteriet ut 2011 års överskott på 948 miljoner 
kronor till sina 40 förmånstagare. Stödet är inte 
öronmärkt och organisationerna avgör själva hur 
pengarna används mest effektivt. PostkodLotteriet 
gör uppföljning och begär rapportering av hur peng-
arna används, dels genom löpande dialog och dels 
genom en årlig rapportering. Riksförbundet FUB 
erhåll 2012, som förmånstagare, 4 miljoner kronor 
från PostkodLotteriet. 

Tillsammans med PostkodLotteriet tagit fram en 
kort film om FUB som visades i TV4.

FUB och framtidsfrågorna
Förbundsstyrelsens uttalade målsättning är att satsa 
och stärka lokalföreningarnas och länsförbundens 
verksamhet. Av denna anledning anställdes under 
året, ytterligare en ombudsman. Den nya ombuds-
mannen har ett klart uppdrag att utgöra detta stöd 
till rörelsens mest centrala delar – lokalförening-
ar och länsförbund. Förutom denna satsning har 

förbundskansliet under året startat ett nätverk för 
anställda i lokalföreningar och länsförbund. Riks-
förbundet bjuder in till nätverksmöten två gånger 
per år. Utökningen och förstärkningen av organisa-
tionen med rättsombud och medlemsrådgivare har 
påbörjats under året. En ny kommitté har bildats 

”Kommittén för medlemsstöd”, villkoren för med-
lemsrådgivare och rättsombud är harmoniserade, 
och en ny grundutbildning är planerad att starta un-
der mars månad 2013. Ytterligare en framtidsfråga 
av vikt, är en kontinuerlig utveckling av förbundets 
försäkringsverksamhet inom Unik försäkring. 

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. Förbundsstyrelsen har även 
avsatt medel för att FUB skulle kunna vara fullvär-
diga medlemmar i Inclusion Europé och Inclusion 
International.

Inom FUB-rörelsen fortsätter det internationella 
solidaritetsarbetet att växa.

Vår huvudpartner för projekt i utvecklings-
länder heter MyRight (tidigare Shia). MyRight 
är Sidas ramorganisation med uppdrag att driva 

väsentliga Frågor under 
räkenskapsåret
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utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och 
förstärkning av funktionshinderrörelsen i sina pro-
jektländer. Nu finns FUB:s lokalföreningar/länsför-
bund aktiva i samtliga MyRights programländer:

• boliVia (FUB Ljusdal)
• nePal (FUB Örebro)
• nicaragua (FUB Jämtland)
• bosnien (FUB Stockholm)
• tanzania (FUB Lidköping)
• rwanda (FUB Jönköping)
• sri lanka (Gute Klippan)

Under 2012 samarbetade Riksförbundet FUB också 
med MyRight i framtagningen av rapporten Millen-
niemålens bortglömda barn. Rapporten fokuserade 
på de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning 
som bor i utvecklingsländerna. 

En representant från Internationella kommittén 
deltog på de årliga MR-dagarna i november där rap-
porten presenterades. 

Utöver projekten i MyRight-länder finns interna-
tionellt engagemang inom flera FUB föreningar – till 
exempel i FUB Växjö där man har haft ett samarbe-
te med Bosnien under flera år. I de flesta FUB-pro-
jekt finns projektaktiva med utvecklingsstörning, 

vilket ger ett stort mervärde på både projekt- och 
individnivå. 

Under sommaren 2012 genomförde Riksförbun-
det FUB satsningen 630 mil tillsammans med Fred-
rik Lagerholm som sprang 630 genom hela Sverige 
för att samla in pengar till FUB:s utvecklingsprojekt. 
Längs vägen fick Fredrik stor hjälp av många lokal-
föreningar och länsförbund och projektet fick myck-
et uppmärksamhet i media.

Internationella kommitténs har under 2012 
haft sex sammanträden samt varit representerad 
under Inclusion Europes årliga konferens ”Eu-
rope in Action” som hölls i Bryssel, maj 2012 där 
temat var arbetsmöjligheter för personer med 
utvecklingsstörning.

Även i det nordiska samarbetet (NSR) har FUB 
och Klippan deltagit. Två möten har genomförts un-
der året, ett under våren i Oslo och ett under hösten 
i Helsingfors. Under sammanträdet i Helsingfors 
valdes Sverige till vice ordförandeland för perioden 
2013-2015.  

Kommittén har även bevakat EU:s satsningar 
och lagstiftning, som har relevans för personer med 
utvecklingsstörning i Sverige.
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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 11-13 maj och samlade 81 röstberättigade ombud. 

Under den gemensamma middagen lördagen 
den 12 maj utdelades för femte året FUB:s hederspris. 
Priset gick till Olof Andersson. Dessutom utdelades 
för fjärde gången ”Karin-priset” för förtjänstfulla 
medicinska insatser av stor betydelse för personer 
med utvecklingsstörning. Detta pris tilldelades Eva 
Flygare Wallén.

18 r i k sför bu n det f u b 2 01 2  •  VÄ se n t l ig a f r Åg or u n de r r Ä k e nsk a Ps Å r et



Aktuella frågor under år 2012
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 rättsom-
bud, medlemsrådgivare, jurister och ombudsmän. 
Till detta skall läggas enskilda medlemmars möjlig-
heter att känna tillhörighet och gemenskap, exem-
pelvis genom fritidsaktiviteter. Senare års studier 
av olika ideella organisationer har visat att önske-
mål om gemensamma aktiviteter har ökat medan 
engagemanget för att lägga tid och kraft på intres-
sepolitisk verksamhet, ändrat karaktär (till att bli 

”enfrågeintressen”) eller till och med minskat. Att 
vända denna trend och stimulera alla delar i organi-
sationen att aktivt arbeta med intressepolitisk verk-
samhet är en utmaning för hela FUB-rörelsen.

Kommittéarbete
Under verksamhetsåret har följande kommittéer va-
rit verksamma: Arbete och daglig verksamhet; Barn 
och fritid; Boende; Flerfunktionsnedsättning; Inter-
nationell verksamhet; Kommunikation; LSS; Med-
lemsstöd; Personalkompetens; Placeringsfrågor; 
Skola och utbildning; Stadgar och Åldrande.

Alla kommittéer, utom kommittén för personal-
kompetens, har varit aktiva under året. Anledning-
en till detta är att kompetensfrågorna på ett naturligt 
sätt aktualiserats inom flertalet av de övriga kom-
mittéerna. Nedan kommer exempel att ges från någ-
ra av kommittéernas arbete under året.

FUB:s kommitté för personer med flerfunktions-
nedsättningar har haft nio möten under år 2012, de 
flesta i samverkan med Sedan Nationellt kompe-
tenscenter Anhöriga (NkA).

Förbundsstyrelsen inrättade i mars 2011 kom-
mittén för personer med flerfunktionsnedsättningar. 
Kommittén har under 2012 träffats vid nio tillfällen 
samt haft ett telefonmöte. De flesta av mötena har 

intressepolitik 
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genomförts i samverkan med NkA. Kommitténs 
huvudsakliga arbetsuppgift har varit att verka för 
ett realiserande av FUB:s förstudie om behovet av 
ett nationellt kunskapscenter för personer med flera 
och omfattande funktionsnedsättningar (rapporten 
Till mångas nytta, FUB 2010). Sedan Nationellt kom-
petenscenter Anhöriga (NkA), i Kalmar, i början av 
hösten fått i uppdrag av regeringen att bygga upp ett 
nationellt kunskapsstöd för målgruppen, har kom-
mitténs arbete inriktats på samverkan med NkA i 
uppbyggnadsskedet.

Kommittén för arbete och daglig verksamhet har 
haft fyra möten under 2012. Kommittén har framfö-
rallt arbetat med att ta fram en policy för Arbete och 
Daglig verksamhet och stor del av arbetet har legat 
i att samla fakta, diskutera och formulera en policy. 
Policyn är nu klar och väntas godkännande av FS i 
mars 2013.

Kommittén fick i även i uppdrag av FS att ge-
nomföra en ekonomiutredning. Arbetet med denna 
utredning påbörjades i slutet av året.  

LSS-kommittén har under senare delen bland 
annat arbetat fram en strategisk plan för det fort-
satta arbetet med att återerövra LSS-lagen (beslut 
kommer att tas av Förbundsstyrelsen, vid mars sam-
manträdet 2013).

Kommittén för barn och fritid har på uppdrag av 
förbundsstyrelsen, under året genomfört två konfe-
renser riktade till nyblivna föräldrar till barn med en 
utvecklingsstörning (Sunderbyn och Ädelfors). I det 
långsiktiga arbetet med att utveckla FUB-rörelsen är 
barn och ungdomsfrågorna av stor betydelse.  Extra 
ansträngningar har därför även gjorts under året för 

att lyfta dessa frågor i bland annat i tidningen Unik. 
Här har därför barnperspektivet och föräldrarollen 
särskilt lyfts fram.

Det sammantagna arbetet har under år 2012 dels 
gett underlag till FUB-organisationens olika led, 
dels verkat utåtriktat för att visa FUB:s ståndpunkter.

Årets intressepolitiska arbete kan naturligtvis be-
skrivas utförligare. I tidningen Unik, har detta skett, 
fortlöpande. Redaktionskommittén har bland annat 
till uppgift att se till att de intressepolitiska frågorna 
alltid bevakas i varje nummer. Förbundskansliet har 
dessutom under året givit ut fyra nyhetsbrev till lo-
kalföreningarna och länsförbunden. 

Ytterligare en rad andra intressepolitiska frågor, 
som till exempel det allt mer aktuella standardi-
seringsfrågorna,  bevakas av förtroendevalda och 
tjänstemän i olika arbets- och referensgrupper, bru-
karråd med mera.

Unik Försäkring
FUB-medlemmar har nu haft möjlighet att teckna 
försäkringar under drygt tre år. Ansvaret för driften 
av Unik Försäkring har under 2012 övergått till fö-
retaget Watercircles med försäkringsbolaget If som 
försäkringsgivare. 

Efterfrågan på försäkringarna har varit mycket 
stor. Efter att vi inledningsvis hade två försäkringar 
introducerade Unik Försäkring under 2011 flera för-
säkringslösningar för medlemmarna. Unik Försäk-
ring kan nu erbjuda de flesta former av försäkring, 
beroende på vilka behov medlemmarna har, vilket 
har varit mycket uppskattat! 
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Uppmärksamma medlemmar har upptäckt att vi 
erbjuder rättsskydd vid överklagande av LSS-ären-
de. Detta här helt unikt. Det innebär att vi har 
rätt, att med försäkringens hjälp, betala jurist- och 
advokatkostnader. 

Under året har ett arbete pågått för att ta fram 
en barnförsäkring som är anpassad för våra med-
lemmars behov. Planen är att denna försäkring skall 
kunna erbjudas medlemmarna under första halvåret 
2013.

Unik Försäkrings ”familj” har även utökats un-
der året, vilket innebär att vi erbjuder även andra 
handikapporganisationer 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 råd-
slagen/dialogmöten, deltagit på mässor med mera.

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 2012 har många tillfällen erbjudits 
FUB-medlemmar och allmänhet.

Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, ar-
betsgrupper kommittéer och nätverk har cirka 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), dialogmöten med 
mera. Liksom tidigare år har förtroendevalda och 
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tjänstemän även medverkat vid utbildningar hos an-
dra arrangörer, exempelvis HSO, kommuner, social-
styrelsen, och andra statliga myndigheter.

FUB hade en utställning på MR-dagarna i Göte-
borg i november tillsammans med MyRight. 

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 nytt-
jas av hela FUB-organisationen över landet.

Projekt och projektengagemang
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, alternativt drivna av Forskningsstiftelsen 
ALA, aktiv medverkan tillsammans med andra, och 
genom att riksförbundet FUB tillstyrkt andras pro-
jekt 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. Här följer några exempel:

Projektet ”Fritid för fler – om 
inkluderande fritidsaktiviteter för 
personer med utvecklingsstörning”
Projektet har pågått 2008-2012. Projektet avslutades 
under januari och februari 2012 med en projektrap-
port och projektredovisning till Allmänna Arvsfon-
den. Rapporten presenterades på ALA:s styrelsemöte 
20 mars samt på FOMS (Fritidsledare för ungdomar 
med funktionsnedsättning) rikskonferens 22 mars.

Upplevelseläger vid sjökrigsskolan, Karlskrona
Lägret var försvarsmaktens bröllopsgåva till kron-
prinsessparet som beslöt att lägret skulle anordnas 
för ungdomar med utvecklingsstörning vid Sjö-
stridsskolan i Karlskrona. FUB ombads bli sam-
arbetspartner och undertecknad fick uppdraget i 
februari. Uppdraget innebar att under våren och 
sommaren samarbeta med Sjöstridsskolan i pla-
neringen av lägret, rekrytera deltagare och ledare, 
anpassa och tydliggöra information, utbilda per-
sonal vid Sjöstridsskolan om utvecklingsstörning, 
bistå vid genomförandet av lägret. Lägret skedde 
30 augusti till 2 september 2012. Därefter har en ut-
värdering gjorts och en rapport håller på att sam-
manställas. Under lägerdagarna följde ett filmteam 
verksamheten. Detta resulterade i en film, som skall 
sändas i SVT under våren 2013.

Projektet ”Riktat familjestöd till familjer 
med barn med funktionshinder” 
Ett samarbete med Högskolan i Jönköping. FUB:s 
medverkan har motsvarat cirka en månads heltids-
arbete spritt under hela 2012. Uppdraget innebar att 
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bistå med utbildningsmaterial i form av filmade fö-
reläsningar och delaktighet i en skrift.

Expertmedverkan i UR-produktion för ungdomar 
med utvecklingsstörning om Sexualitet.

”Vägar till arbete – ökad teknikanvändning 
i skola och arbetsliv”
Ett treårigt projekt inleds (Arvsfonden) med HI som 
projektägare. Syfte att stärka elever med olika hin-
der och svårigheter genom ökad teknikanvändning 
i skolan och under praktikperioder samt att utveck-
la samverkansmodeller för att förbättra de enskilda 
elevernas måluppfyllelse med studier och framtida 
arbetsliv. Riksförbundet FUB deltar i styrgrupp.

”Barns delaktighet i familjeaktiviteter” 
Treårigt projekt (Arvsfonden) med Föreningen JAG 
som projektägare. Syfte att undersöka hur familjer 
som har barn med betydande funktionshinder och 
personlig assistans gör, för att underlätta så att bar-
nen kan vara delaktiga i familjens aktiviteter. Riks-
förbundet FUB deltar i referensgrupp.

”Särskolan – och sen?”
Ett treårigt projekt Högskolan i Halmstad. Syfte: öka 
kunskaperna om övergången mellan skola och ar-
betsliv för personer med gymnasiesärskolebakgrund 
med särskilt fokus på faktorer som stärker deras po-
sition på arbetsmarknaden och möjliggör en anställ-
ning. Riksförbundet FUB deltar i referensgrupp.

Projekt ”Arbetsvägen”  
Arbetsförmedlingen och SYVI (en intresseorgani-
sation för studie- och yrkesvägledare inom gymna-
siesärskolan) driver nu det gemensamma projektet 
Arbetsvägen. Ett mål för detta projekt är att söka och 
utveckla metoder i arbetet med en övergång från 
skola (gymnasiesärskolan, särskilt) till arbetsliv. 

Referensgruppen till detta Projekt Arbetsvä-
gen består bland annat av representanter för SPSM, 
Skolverket, Samhall, Riksförbundet FUB och 
Försäkringskassan

”Haiku – handikapphistoria i kulturarvet”
RFUB deltar i workshop inom ramen för projekt 
Haiku, ett samarbete mellan Handikapphistoris-
ka föreningen och Nordiska museet. Haiku syftar 
bland annat till att samla in livsberättelser från per-
soner med olika funktionsnedsättningar och från 
anhöriga.

Ett internt utvecklingsarbete för en ny webbplats 
och nya webblösningar startade under året. En om-
fattande kravspecifikation för webbutveckling har 
tagits fram och upphandling av en webbyrå genom-
fördes i slutet av året.

Facebook
FUB:s Facebook-grupp fick drygt 500 nya medlem-
mar under 2012 och har snart 2500 medlemmar. Dis-
kussionerna är ibland livliga, med stor variation på 
innehåll, medlemmarna ger ofta och tips till varan-
dra. Ett arbete med att utveckla samtalet och etiken i 
sociala medier har påbörjats under året.
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Gåvoinsamling
”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 2012.

Riksförbundet FUB:s syfte är att insamlade 
medel skall ge förutsättningar för bland annat ett 
starkare intressepolitiskt arbete, ge möjligheter att 
ordna ”mötesplatser” och så vidare. I insamlings-
verksamheten har FUB under året haft ett fortlö-
pande samarbete med FRII – Frivilligorganisation-
ernas insamlingsråd. FUB har även under året fått 

en fortsatt rätt att använda så kallat 90-konto, något 
som med jämna mellanrum prövas och kontrolleras 
av Svensk insamlingskontroll.

Humanfonden
Riksförbundet FUB har under 2012 fortsatt samar-
betet med Swedbank Robur, som bland annat förval-
tar Humanfonden. Sparare i denna aktiefond skän-
ker årligen 2 % av sitt fondkapital till någon ideell 
verksamhet. Inom FUB-rörelsen är det 704 personer 
som på detta sätt stödjer FUB. För år 2011 resultera-
de detta i en gåva på 974 tkr, som delas lika mellan 
Riksförbundet och lokalföreningarna, i de kommu-
ner där spararna är bosatta.

Mats Melin tar emot Titanägget 

tillsammans med ICA, King och FUB. 

Titanägget är Sveriges finaste pris 

inom reklam och kommunikation.
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Eftersom Riksförbundet FUB är förmånstagare till 
PostkodLotteriet, ges ibland möjlighet med kort var-
sel, att ansöka om medel för specialprojekt. I slutet av 
år 2012 inlämnades tillsammans med Erikshjälpen 

en projektansökan med rubriken ”Come together – 
ett påverkansprojekt för alla barns rätt till skolgång”. 
Under februari 2013, meddelande PostkodLotteriet 
att man tilldelat projektet 6 miljoner kronor.

väsentliga händelser eFter 
räkenskapsårets utgång
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt nio gånger 
under år 2012.

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:
Hans Hammarlund
Pentti Lamberg
Jan Pettersson

Rikssektionen Klippans styrelse
Rikssektionen Klippans styrelse har sammanträtt 
fem gånger under år 2012. Val till Rikssektionen 
Klippans styrelse, sker vid den riksstämma som 
samlas vart tredje år.

Mandatperioden 2010-2013
Anders Peterson, ordförande
Jan Pettersson, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Stefan Bartsch
Anna Niklasson
Markus Petersson
Mattias Stenberg
Anette Strandberg

(Riks-Klippan avger egen årsberättelse)

Förvaltning år 2012
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resultaträkning
Belopp i tkr Not 2012 2011

Verksamhetens intäkter

Medlemsintäkter 3 2417 2 621

Gåvor och testamenten 4 2 604 7 983

PostkodLotteriet  4 000 0

Bidrag 5 11 229 12 916

Övriga verksamhetsintäkter 6 2 235 2 448

  22 485 25 968

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader 1 -10 009 - 10 385

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -335 - 281

Övriga externa kostnader 7 -11 095 - 11 439

  -21 439 - 22 105

   

Resultat från verksamheten  1 046 3 863

   

Resultat från finansiella poster

Realisationsvinst från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 80 150

Ränteintäkter och liknande resultatposter   53 16

Räntekostnader och liknande resultatposter  0 0

Realisationsförlust från värdepapper  0 0

Värdreglering av värdepapper, netto 18 1 210 -1 309

  1 343 -1 143

Resultat efter finansiella poster  2 389  2 720

   

Årets resultat  2 389 2 720
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Belopp i tkr Not 2012 2011

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad och mark 17 425 0

Inventarier och förbättringsutgifter annans fastighet 2 1 011 935

  1 436 935

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 9 100 100

Andelar i intressebolag 10 425 425

Långfristig fordran  247 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav   11 28 393 25 755

  29 165 25 280

Summa anläggningstillgångar  30 601 27 215

   

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  11 302

Övriga fordringar 12 1 476 1216

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 538 1 340

  3 025 2 858

Kassa och bank  2 753 3 316

Summa omsättningstillgångar  5 778 6 174

Summa tillgångar  36 379 33 389

balansräkning
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Belopp i tkr Not 2012 2011

Eget kapital och skulder

Eget kapital 14  

Balanserat kapital  24 581 21 803

Fonder  3 878 3 936

Årets resultat  2 389 2 720

  30 848 28 459

   

   

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  843 1 232

Övriga skulder 15 3 800 2 813

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 888 885

  5 531 4 930 

   

Summa eget kapital och skulder  36 379 33 389

   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter   inga inga

Ansvarsförbindelser  inga inga

Förvaltade stiftelser 19  
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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 och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. 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 inkl. suppleanter, 12 personer    42,0% 58%

 Övriga ledande befattningshavare: 1 Kanslichef     100%

 Medelantalet anställda   2012 2011

 Kansliet   15,5* 14*

 varav kvinnor   60% 56%

 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   2012 2011

 Styrelsen och kanslichef   1 179 1 090

 Övriga förtroendeuppdragstagare       766 1 054

 Övriga anställda   5 608 5 359

 Summa   7 553 7 503

 Sociala kostnader   2 456 2 882  

 Varav pensionskostnader.    264 571

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

ning med 171 tkr enligt förbundsstämmans beslut.

Förbundet har erhållit lönebidrag och bidrag för arbetsbiträde med 203 tkr (205 tkr).

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

projekt- och utvecklingsverksamheten samt sammanträdesersättning mm för Klippans styrelsearbete 

omfattande 14 personer inklusive handledare.

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

avser 157 tkr (174 tkr) gruppen styrelse och kanslichef.
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Not 2 Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet  2012 2011

Kontorsinventarier och datorutrustning avskrives på 5 år.  

Förbättringsutgift på annans fastighet på 5 respektive 20 år.

 Årets avskrivningar   335 281

 Ingående anskaffningsvärde   2 653 2 381

 Periodens inköp   411 272

 Utrangering   0 0

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   3 064 2 653

 Ingående avskrivningar   -1 718 -1 437

 Periodens avskrivningar   -335 -281

 Återföring utrangerade tillgångar   0 0

 Utgående ackumulerade avskrivningar   -2 053 -1 718

 Redovisat värde vid årets slut   1 011 935

Not 3 Medlemsavgifter   2012 2011

 Medlemsavgiften har unvder både 2011 samt 2012 uppgått till 110 kr 

 för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.   2417 2621

Not 4 Gåvor och testamenten   2012 2011

 Humanfonden    487 449

 Allmänna gåvor   214 79

 Minnes- och högtidsgåvor   105 108

 Testamentsgåvor   1 798 7 347

    2 604 7 983

33r i k sför bu n det f u b 2 01 2  •  no t e r



Not 5 Bidrag   2012 2011

 FUB erhåller statsbidrag enligt förordning inklusive bidrag för 

merkostnader samt ett grundbidrag. 

 Statsbidrag   8 616 8 655

 Bidrag till projekt   2 410 4 056

 Lönebidrag   203 205

    11 229 12 916

Not 6 Övriga verksamhetsintäkter   2012 2011

 Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter mm.   95 58

 Deltagaravgifter   317 339

 Prenumerationer och annonser   784 858

 Tjänster, utbildningar och föreläsningar   1 039 1 193

    2 235 2 448

Not 7 Övriga externa kostnader   2012 2011

 Räkenskapsårets leasingkostnader, hyra   77 84

 Lokalkostnader inkl. städning   944 1 082

 Förbrukningsinventarier/reparationer   108 49

 Frakter   33 25

 Resekostnader inkl. kost & logi   2 736 3 099

 Post o telekommunikation   1 171 1 051

 Tidningar/information/kontorskostnader   3 480 3 107

 Föreningsavgifter o lämnade bidrag   1 485 1 723

 Övr externa tjänster   1 061 1 219

    11 095 11 439

Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar   2012 2011

 Utdelning aktier   80 79

 Realisationsvinst från värdepapper   0 71

    80 150
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Not 9 Andelar i dotterföretag   2012 2011

 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   2012 2011

 Aktier i Besure Forsikring AS   425 425

 Org.nummer 995 385 538 med säte i Norge. Kapitalandel och röstetal är 0,4 %.

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

   Bokfört värde Anskaffningsvärde Marknadsvärde

 Börsaktier  1 523 2 854 1 523

 Aktiefonder  13 495 15 182 13 946

 Räntefonder  och liknande  13 375 13 410 13 716

   28 393 31 446 29 185

 (Värde 2011-12-31)  (25 755) (29 460) (25 876)

Not 12 Övriga fordringar   2012 2011

 Skattekonto   786 592

 Stiftelsen ala   353 452

 Övrigt   337 172

    1 476 1 216

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2012 2011

 Humanfondens mfl avkastning   974 898

 Förutbetalda kostnader   564 442

    1 538 1 340
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Not 14 Eget kapital  Balanserat kapital Fonder Årets resultat

 Utgående balansräkning föregående år  21 803 3 936 2 720

 Omföring av föregående års resultat  2 720 - -2 720

 Disposition av fonder (spec. nedan)  58 - 58

 Årets vinst    2 389

 Vid årets slut  24 581 3 878 2 389

 

 Specifikation av eget kapital/fonder  2012-12-31 Årets förändring 2011-12-31

 Åke Johanssons fond  64 - 64

 FUB:s Fritidsfond  408 -10 418

 Märtha Bergdahls gåva (från 2006 års resultat)  1 832 -48 1 880

 Familjen Kjellbergs fond (från 2006 års resultat)  1 574 - 1 574

   3 878 -58 3 936

Not 15 Övriga kortfristiga skulder   2012 2011

 Ej förbrukade anslag   2 367 2 107

 Personalskatter   159 164

 Övrigt   1 274 542

    3 800 2 813

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2012 2011

 Personalrelaterade kostnader   672 785

 Övrigt   216 100

    888 885

Not 17 Byggnad och mark   2012 2011

 Delägd fastighet efter arvsskifte. Trelleborg Stora Beddinge 13:30  425 0

 Gagnef Tjärna 37:54 bokfört värde noll   0 0

Not 18 Värdereglering av värdepapper, netto   2012 2011

 Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar/nedskrivningar värdepappersinnehav 1 210 -1 309
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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 2011-12-31 till:

Inom parentes föregående år.  

 Karinfonden   106 tkr (157 tkr)

 A O Lindberg Levins fond   23 tkr (23 tkr)

 Jonssons, Svenssons, Svenssons stiftelse   1 475 tkr (1 439 tkr)
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namnteckningar
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internet
www.fub.se

e-Post
fub@fub.se

telefon
08-508 866 00

Plusgiro för gÅVor
90 00 57-1 

besöksadress 
Gävlegatan 18, Stockholm

Postadress
Box 6436, 113 82 Stockholm

organisationsnummer
80 20 06-1704
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