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F U B : S  V E R K S A M H E TS B E R ÄT T E L S E

Riksförbundet FUB är en ideell intresseförening som 
är politiskt och religiöst obunden vars huvuduppgift 
är att arbeta för ett gott och värdigt liv för personer 
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Detta 
sker genom intressepolitiskt arbete, kunskapssprid-
ning och medlemsstöd. Målet är en lokalförening 
och en Klippan sektion i varje kommun. 

FUB vill vara en väl förankrad och ansedd or-
ganisation med hög trovärdighet. En organisation 
som utgör en efterfrågad samverkanspart till landets 
alla kommuner men som också är en organisation 
där alla medlemmar i landet känner gemenskap och 
tillhörighet. Föreningarna ska ansvara för opini-
onsbildning, lokal intressepolitisk bevakning samt 
samverka med kommunala och andra myndigheter. 
Föreningarna ska också fånga upp medlemmarnas 
behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och 
träffpunkter. 

Lokalföreningar inom samma län/region samlas 
i ett läns/regionförbund. Läns/regionförbunden ska 
bevaka frågor som är angelägna för lokalförening-
arna på läns-/regional nivå, förmedla kunskap och 
vara ett samordnande forum för utbyte av erfaren-

heter mellan lokalföreningarna. Aktuella intresse-
politiska frågor på regional nivå kan vara, förutom 
Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och färdtjänst.

I de många lokalföreningarna drivs aktiviteter 
som riktar sig till medlemmarna och i flera av dessa 
föreningar bedrivs även intressepolitiskt påverkans-
arbete gentemot kommunen.

Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med 
övergripande frågor som rör hela landet. Riksför-
bundet ska ge stöd och service åt lokalföreningarna, 
sektionerna och läns/regionförbunden. Riksförbun-
det ska tillvarata kunskap och forskning om perso-
ner med utvecklingsstörning och föra den kunska-
pen vidare. 

För att ge personer med utvecklingsstörning ökat 
inflytande har Rikssektionen Klippan bildats. Klip-
pans uppgift är att föra fram åsikter och erfarenhet-
er från personer med utvecklingsstörning. Detta ska 
vara en självklarhet och en viktig del av FUB:s arbe-
te. Riks-Klippan ska också ge stöd till länsförbun-
dens och lokalföreningarnas egna Klippansektioner. 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsätt-
ning som på olika sätt och olika mycket påverkar 

livet för många 
barn och vuxna 
samt deras an-
höriga i vårt land. 
När man har en 
utvecklingsstörning 
tar det längre tid 
att förstå och lära sig 
nya saker, men alla kan 
utvecklas. Med ett per sonligt 
anpassat stöd, gott be mötande och 
bra hjälp medel kan svå righeterna bli min-
dre och utmaningar besegras. Utvecklingsstörning-
en kan vara av varierande grad. En person kan också 
ha flerfunktionsnedsättningar, utvecklingsstörning 
tillsammans med t.ex. rörelsehinder, syn- eller hör-
selnedsättning. Det finns många olika orsaker till 
utvecklingsstörning. Nationell och internationell 
forskning redovisar årligen nya rön, inte minst om 
bakgrunden till utvecklingsstörning hos små di-
agnosgrupper. Begreppet utvecklingsstörning an-
vänds för att beskriva att funktionsnedsättningen 
uppkommit under utvecklingsåren, dvs. före 16-18 

års ålder (före 
födelsen, vid fö-
delsen eller där-

efter). Begreppet 
återfinns i lagar 

som LSS (Lag om 
Stöd och Service till 

vissa funktionshindra-
de). FUB anser det därför 

vik tigt att behålla begreppet 
ut veck lings stör ning.

Andra begrepp är ”intellektuell funk-
tionsnedsättning” och ”kognitiv funktionsnedsätt-
ning” som dock vanligen omfattar en bredare grupp 
individer än FUB:s målgrupp. 

Riksförbundet FUB:s långsiktiga mål är att per-
soner som har en utvecklingsstörning ska ha samma 
rättigheter och möjligheter till delaktighet i sam-
hälle och självbestämmande som andra personer 
utan utvecklingsstörning har. Som grund för våra 
långsiktiga mål har vi rättighetslagen LSS och FNs 
konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. 
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Manifestation
Stärk LSS – stärk oss!

RIKSFÖRBUNDETS ORGANISATIONSSTÖD

Kommunikation
Riksförbundet FUB kommunicerar vad FUB och 
Klippan gör och tycker genom tidningen UNIK som 
har en egen redaktör och genom FUB:s och Klip-
pans webbplatser och sociala medier som kansliets 
kommunikatör ansvarar för, samt debattartiklar och 
annan medverkan i olika medier.

FUB:s kommunikationsstrategi
Under 2016 utarbetades FUB:s kommunikations-
strategi som förbundsstyrelsen fastslog i november 
2016. FUB:s kommunikationsstrategi handlar om 
hur vi på olika sätt och i olika kanaler berättar om 
vad FUB och Klippan gör, tycker och vill. 
Målet med FUB:s kommunikation är…

-  Att FUB uppfattas som den viktigaste organi-
sationen inom det intressepolitiska arbetet för 
personer med utvecklingsstörning

-  Att det är självklart för personer med utveck-
lingsstörning och deras närstående att vara 
medlemmar i FUB

-  Att FUB uppfattas som en kompetent samar-
betspartner för myndigheter och andra aktörer

-  Att allmänhet och beslutsfattare får mer kun-
skap om livssituationen för personer med ut-
vecklingsstörning

Fokus för FUB:s kommunikation är delaktighet och 
mänskliga rättigheter. Modigt och innovativt berät-
tar vi om människor med erfarenhet av utvecklings-
störning (egen eller andras), genom möjligheter och 
goda exempel, men också vad som påverkar nega-
tivt. Personer med utvecklingsstörning ges en egen 
röst och även de närstående hörs.

FUB:s kommunikation är trovärdig, tydlig och 
saklig. All kommunikation bygger på fakta och vi 
vill dela med oss av kunskap och bidra till de sam-
manhang vi är i.

All kommunikation ska bygga på den uppföran-
dekod och värdegrund som verksamheten vilar på. 

I kommunikationsstrategin finns en lathund för 
att göra kommunikationsplaner. En längre version 
finns för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.

Webbplatser
På Klippans och FUB:s webbplatser publicerades ny-
heter och även annan information på webbplatserna 
har uppdaterats. Exempel på regelbundna uppdate-
ringar är tidningen Unik i pdf-format, ledaren och 
remisser som besvarats av FUB. 

Med tanke på att Riksförbundet FUB fokuserar 
på arbetet för att stärka LSS under tiden som reger-
ingens LSS-utredning pågår har vi en ny avdelning 
om LSS på webbplatsen, www.fub.se/LSS. Där sam-
lar vi vad FUB och Klippan tycker om LSS och vad 
vi gör för att stärka LSS.
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Arbete sker kontinuerligt med underhåll och korri-
gering av webbplatsens funktioner.

Lokala webbplatser
Klippan-sektioner, FUB:s länsförbund och lokal-
föreningar kan skapa en egen lokal webbplats 
under www.fub.se. Under 2016 genomförde riks-
förbundets kommunikatör en introduktionsdag 
för nya lokala webbredaktörer i januari för in-
tresserade från hela landet samt en i september i  
Västra Götaland och även introduktion till nya  
lokala webbredaktörer via mejl och telefon. FUB:s 
kommunikatör ger support till de lokala webb-
redaktörerna. 

Omvärldsbevakning
Varje dag går riksförbundets kommunikatör ige n om 
om världsbevakningen som samlas på webb plat sen för 
att hjälpa alla aktiva i FUB och Klippan som vill hål la 
koll på vad som händer i de frågor vi arbetar med.

FUB:s frågor i media
På ”FUB:s frågor i media” kan du sedan ett par år läsa 
andras nyheter om FUB och om LSS, tillgänglighet 
och annat som vi jobbar med. (Men inte debattinlägg 
- de finns dock nu på den särskilda sida som nämn-
des ovan.) www.fub.se/fubs-fragor-i-media 

FUB i media
Här samlar vi alla nyheter som handlar om vad 
FUB och Klippan gör och tycker. Både när andra 
gör nyheter om FUB eller Klippan eller när vi själ-

va deltar i debatten. Både lokalföreningar, länsför-
bund och riksförbundet. www.fub.se/fub-i-media 

Debatt om FUB:s frågor
På den här sidan samlar vi länkar till debattartiklar, 
insändare och ledartexter - inte bara våra egna utan 
också andras. Vi länkar även till åsikter som vi i FUB 
inte håller med om, eftersom vi gärna vill berätta 
vad som sägs i debatten kring våra frågor. www.fub.
se/debatt-om-fubs-fragor 

Sociala medier 
FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för 
FUB på Facebook 2500 personer gillar sidan. Från 
FUB:s Facebooksida delar riksförbundet i stort sett 
alla nyheter från Klippans och FUB:s webbplatser 
och när FUB omnämns eller uttalar sig i media. 
Dessutom finns FUB:s Facebook-grupp. Den har 
över 6700 medlemmar och många givande diskus-
sioner. Även Klippan har en Facebookgrupp, med 
över 1000 medlemmar. 

FUB är också i viss mån aktiva på Twitter. 

Riks-Klippan byter namn till Inre Ringen 
Sverige
Under 2017 byter Riks-Klippan namn till Inre Ring-
en Sverige. Arbetet för namnbytet har påbörjats un-
der 2016. Mer information finns på www.fub.se/in-
re-ringen-sverige fram till namnbytet i oktober 2017.

Nytt projekt om begriplig text
Under 2016 startades projektet ”Begriplig text och 

information för alla” tillsammans med Dyslexi för-
bundet FMLS, Afasiförbundet och Autism- & Asper-
gerförbundet. Projektet finansieras av Arvsfonden. 

Projektet ska arbeta i tre år för att öka och spri-
da kunskap om begriplig och enkel text och sam-
hällsinformation. Projektet ska samarbeta med 
bland andra Myndigheten för Tillgängliga Medier 
(MTM) och Språkrådet. 

Information till Klippan-sektionerna
FUB:s kommunikatör har skickat fyra nyhetsbrev 
till Klippan-sektionerna under 2016.

FUB:s arbete för kognitiv tillgänglighet 
Enligt beslut på FUB:s förbundsstämma bildad-
es en arbetsgrupp som under 2016 tog fram ett 
förslag om hur FUB kan fortsätta arbeta för ökad 
kognitiv tillgänglighet i samhället. 

Förbundsstyrelsen beslutade i november, enligt 
arbetsgruppens förslag, bland annat att FUB ska 
arbeta aktivt med att sprida kunskap och medve-
tenhet, till den egna rörelsen och i våra samarbeten 
med andra, om vad kognitiv och kommunikativ 
tillgänglighet är. Ett konkret mål är att Klippans 
nästa riksstämma 2018 ska göras så tillgänglig 
som möjligt.

Pressmeddelanden
Riksförbundet FUB:s pressrum finns på www.my-
newsdesk.com/se/fub där pressmeddelanden lagts 
upp från riksförbundet och våra projekt.

Rädda LSS!-manifestationerna 
den 3 december 2016
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/rad-
da-lss-manifestationer-i-hela-landet 
FUB var en av minst 13 funktionshinderorgani-
sationer som på Internationella Funktionshin-
derdagen demonstrerade för att rädda LSS och 
den personliga assistansen – på minst 23 platser 
i landet! Riksorganisationerna ordnade manifest-
ationen i Stockholm. Där talade FUB:s förbunds-
ordförande Thomas Jansson tillsammans med 
Stockholms-Klippans ordförande Krister Ekberg. 
FUB:s lokalföreningar och länsförbund var också 
med på de flesta av de platser där manifestationer 
ägde rum.
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Intradagar
19-20 septemver 2016

U N I K  F Ö R S Ä K R I N G

FUB:s initiativ att etablera en egen försäkringslös-
ning, anpassad till våra medlemmars behov har nu 
bedrivits under flera år. 

UNIK Försäkring erbjuder de flesta former av för-
säkring, beroende på vilka behov medlemmarna har. 

Ett exempel på unik komponent i vår försäk-
ringslösning är att UNIK Försäkring erbjuder rätts-
skydd vid överklagande av LSS ärende. Det innebär 
att vi har rätt att med försäkringens hjälp, betala ju-
rist-/advokatkostnader. 

UNIK Försäkrings ”familj” har med åren utökats, 
vilket innebär att vi erbjuder även ett antal 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. Un-
der året har det gjorts ett stort antal besök hos läns- 
respektive lokalföreningar och medverkan har även 
skett vid förbundsstämma, dialogmöten, kurser och 
konferenser, mässor mm.

KO N F E R E N S   O C H  U T B I L D N I N G S 
V E R K S A M H E T

För att sprida kännedom om FUB:s värderingar och 
verksamhet, både utåt och inom organisationen, 
är konferenser och utbildningsinsatser ovärderli-
ga. Även under 2016 har många tillfällen erbjudits 
FUB-medlemmar och allmänhet.

Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, arbets-
grupper, kommittéer och nätverk har ett stort antal 
personer deltagit i arrangerade aktiviteter. Dessa har 
bland annat fått del av riktade utbildningsinsatser, 

exempelvis grundutbildning respektive fortbildning 
för rättsombud och medlemsrådgivare. 

Konferensverksamheten har bl.a. innefattat ”In-
tradagar” (tidningen Intra, FUB och ala i samverkan, 
ca 400 deltagare). FUB var för fjärde gången huvud-
arrangör för den årliga konferensen kring åldrande 
med 230 deltagare. Basutbildningar för blivande och 
sittande styrelsemedlemmar genomförts vid ett till-
fälle, Sigtuna.
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Dialogmöten, ett informationsutbyte mellan förbunds-
styrelsen och lokala företrädare och medlemmar har 
genomförts vid ett tillfälle, Mölndal, fler dialogmöten 
var inbokade men blev avbokade av olika skäl. 

I oktober månad genomfördes fortutbildning för 
Medlem och Rättsombud.

För femte året i november så arrangerade i FUB 
som huvudarrangör med Äldrekonferensen som i år 
lockade 150 stycken deltagare

Nätverksträff för anställda i lokal och länen har 
arrangerats två gånger.

Liksom tidigare år har förtroendevalda och tjäns-
temän även medverkat vid utbildningar hos andra 
arrangörer, exempelvis HSO, kommuner, Socialsty-
relsen, 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 resor (Tranås 
Resebyrå), dels att ett avtal med Scandic Hotels ger 
rabatter för konferensarrangemang vilka kan nyttjas 
av hela FUB-organisationen över landet.

I T  O C H  M E D L E M S S Y S T E M

Under 2016 har Riksförbundet bytt e-post och in-
tranätssystem till Office 365 och SharePoint.

I att bli ännu mer kostnadseffektiva så bytte för-
bundskansliet under 2016 även telefonileverantör.

F R A M T I D S G RU P PE N 

För att skapa ett starkt FUB och möta organisatio-
nens behov beslutade Förbundsstyrelsen att starta 
ett framtidsarbete. En referensgrupp kallad Fram-
tidsgruppen är tillsatt med representanter från 
norr till söder. Gruppen har haft två fysiska möten 
under 2016.

Riksklippan och olika Klippansektioners har varit 
delaktiga diskussionerna och framfört sina åsikter 
om hur FUB ska arbeta i framtiden. Ett möte har 
hållits med Västeråsklippan, två möten med Stock-
holmsklippan, ett diskussionsmöte och ett informa-
tionsmöte med Riksklippan. Riksklippan

Styrelsen
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Arbetet med att kartlägga nuläget, identifiera för-
ändringsbehov och föreslå åtgärder pågår. 

Det finns behov av:
–  bättre information och material från Riksför-

bundet att arbeta vidare med lokalt
–  mer utbildning inom olika områden, gärna på 

distans.
–  att ha tillgång till länkar och tips för samarbe-

ten med andra.
–  möjlighet att lära av varandra, enkelt kunna 

sprida kontakter och goda exempel
–  bättre medlemsregister
–  öka begripligheten och göra det lättare för per-

soner med utvecklingsstörning att verka inom 
FUB och ute i samhället

Mycket fokus för gruppens diskussioner har varit 
marknadsföring och kommunikation, dels så att 
FUB ska kunna få fler medlemmar, dels för att vi ska 

kunna nå ut inom och utom FUB på ett effektivare 
och snabbare sätt.

En konkret åtgärd utifrån framtidsarbetet är att 
nyhetsbrevet som går ut till lokalföreningar och 
länsförbund nu ges ut 11 gånger om året, istället för 
fyra, eftersom mer information efterfrågas av med-
lemmarna.

En rapport är framtagen där det gås igenom hur 
finansieringen av FUB ser ut och hur de statliga bi-
dragen fungerar. Samtliga årsrapporteringar från lo-
kalföreningar och länsförbund har lästs igenom och 
sammanfattats i några olika punkter. Det har tagits 
fram statistik på medlemmar och åldersstrukturer. 
Samhällstrender kring bland annat förenings ar bete, 
volontärarbete och information/utbildning har dis-
kuterats. Utifrån detta har det tagits fram förslag på 
hur FUB kan gå vidare och undersöka hur vi ska kun-
na rekrytera flera medlemmar och få ökade intäkter.

Utifrån dessa underlag kommer arbetet med åt-
gärder fortsätta under 2017.

Framtidsfrågor
Stockholmsklippan

T I D N I N G E N  U N I K

Riksförbundet ger ut en medlemstidning, UNIK, 
innehåller information, till medlemmar, men även 
till andra intresserade som exempelvis beslutsfat-
tare inom kommuner, landsting, riksdag, myn-
digheter, med flera. Innehållet i tidningen berör 
centrala ämnen för rörelsen, som t.ex. lagstadgade 
stöd (LSS) och som tillförsäkrats människor med 
utvecklingsstörning. 

Under året som gått har ett stort fokus lagts på 
LSS i tidningen där man kan läsa om LSS utredning-
en, kansliets arbete med LSS samt vinnare av bästa 
LSS kommun.

Tidningen tar upp nyheter och goda exempel 
på verksamheter och personer inom FUB:s intres-
seområde. Förbundets jurister och ombudsmän har 
bidragit med texter och tillfört kunskap för såväl 
medlemmar som handläggare och beslutsfattare ute 
i kommuner och landsting och andra som arbetar 
och verkar inom området. Annonsintäkterna har vi-
sat en nedgång under 2016. Under 2017 går annons-
försäljningen över till Sundström och Bergströms 
Media i tron om att intäkterna kommer att öka.
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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 önskemål 
om gemensamma aktiviteter har ökat medan enga-
gemanget för att lägga tid och kraft på intressepoli-
tisk verksamhet, ändrat karaktär till att ofta handla 
om 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.Mora Folkhögskola

Idrott

RIKSFÖRBUNDETS  INTRESSEPOLI TISKA
ARBETE

Almedalen
Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi 
etiken?
Riksförbundet FUB var medarrangör (tjänste-
mannauppdrag och medfinansiering) när SNIF 
(Svenskt Nätverk för Information om Fosterdiag-
nostik) höll ett seminarium under Almedalsveck-
an i samarbete med Smer, Statens medicinsk-etis-
ka råd. Det var fullsatt på takterrassen i Visby när 
det var dags att inleda seminariet den 4:e juli. Fo-
kus var på de etiska frågorna som måste hanteras, 
när nya fosterdiagnostiska metoder finns som kan 
berätta allt om ett fosters genetiska uppsättning ge-
nom ett enkelt blodprov. Det blev ett tillfälle att få 
ta del av olika perspektiv - ekonomiskt, historiskt, 
medicinskt och inte minst, anhörigperspektivet. 
Seminariet spelades in och kan ses på riksförbun-
dets webbplats.

Fosterdiagnostik
Hösten 2015 startades Nationella nätverket för 
kunskap och kommunikation kring fosterdiagnos-
tik, NNKKF. Nätverket samlar flera relevanta 
professioner och intresseorganisationer inklu-
sive FUB, som ska arbeta med dessa frågor. Un-
der 2016 arbetade nätverket med framtagning av 
en informationsbroschyr om Downs syndrom. 
Broschyren skrivs av representanter från rele-
vanta professioner, FUB och Svenska Downför-
eningen vilket ger den stor legitimitet. Broschy-
ren blir färdigställd under första kvartalet 2017. 
I övrigt samarbetade nätverket med SBU (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering) 
med framtagning av information om NIPT – ett 
fosterdiagnostiskt blodprov som vissa landsting 
har börjat erbjuda. Nätverket har också inven-
terat regional information om fosterdiagnostik 
samt gjort en analys av Socialstyrelsens allmän-
na råd och föreskrifter om fosterdiagnostik. 
Obs! Sedan februari 2017 fick nätverket ett nytt 
och enklare namn: Svenskt Nätverk för Informa-
tion om Fosterdiagnostik (SNIF).

Fosterdiagnostik har även varit ett fokusämne 
inom NSR – det nordiska nätverket för FUB och 
sina systerorganisationer. Där har Sverige, till-
sammans med Island gjort en sammanställning av 
hur fosterdiagnostik tillämpas runt om i Norden 
och hur man diskuterar de nya metoderna i res-
pektive land.
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KO M M I T T É E R  O C H  A R B E TS G RU P PE R

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 områ-
de är principiellt viktigt för FUB och skall utgöra ett 
särskilt bevakningsområde. 

Arbetsgrupper inrättas för kortare eller längre 
tidsperioder för att utföra en eller flera specificera-

de uppgifter som även begränsas i tid.  
Förbundsstyrelsen utser ledamöterna i var-

je kommitté, i kommittéer ingår alltid en för-
bundsstyrelseledamot som också är ordförande i 
kommittén. Förbundskansliet utser en kanslire-
surs (handläggare) att delta i kommitténs arbete. 
Tjänstemannarepresentationen innebär ett uttalat 
ansvar för tjänstemannen att förbereda möten, ta 
fram dagordning och i övrigt bereda ärenden samt 
att inneha sekreterarfunktionen (om inte annat 
beslutas i särskild ordning). Kommittéerna följer 
utvecklingen inom sina områden initierar åtgärder 
och bereder bl.a. remisser. 

Almedalen
”Störd och stolt”  2014
Utbildnings-
kommittén

L S S

Den statliga utredningen ”Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen” tillsattes i maj 2016, 
med Désirée Pethrus (KD) som särskild utredare 
(Dir. 2016:40). FUB arbetade under sommaren och 
början av hösten intensivt, med skrivelser och upp-
vaktningar av både regeringen och utredningen, för 
att få en egen expert i utredningen. Detta lyckades 
dock inte. FUB har i stället inlett ett nära samarbe-
te med Pelle Kölhed, som är Handikappförbundens 
expert i utredningen.  FUB:s ordförande Thomas 
Jansson ingår i en referensgrupp till utredningen, 
bestående av funktionshinderorganisationer.

 Förbundsstyrelsens arbetsutskott sammanträder 
med tätare intervall fr.o.m. hösten 2016. AU disku-
terar fortlöpande de frågeställningar som är aktuella 
i LSS-utredningen och tar beslut om FUB:s ställ-
ningstaganden.

Sedan förbundsstyrelsen beslutat att priorite-
ra LSS under verksamhetsåret 2017, bildades en 
LSS-arbetsgrupp på riksförbundets kansli. Arbets-
gruppen började sitt arbete i slutet av året. Judith 
Timoney började vid årsskiftet 2016/17 en ny tjänst 
som samordnare för en LSS-arbetsgrupp på Handi-
kappförbunden, kopplad till Pelle Kölhed, experten 
i LSS-utredningen.

Judith ingår även i FUB:s arbetsgrupp om LSS 
och blir därför en viktig länk mellan FUB och utred-
ning ens expert. Övriga i FUB:s arbetsgrupp är för-
bundsjuristerna Jesper Symreng och Nina Alander, 

kom muni ka tör Victoria Sjöström och kurs- och kon-
fe rensansvarig Pia Sandberg. Samordnare av FUB:s 
arbete med LSS är ombudsman Eva Borgström.

Kansliets LSS-arbetsgrupp har bland annat till 
uppgift att ta fram underlag, göra kompletteran-
de utredningar och arbeta med opinionsbildning. 
FUB:s lokalföreningar och länsförbund hålls uppda-
terade via Unik och nyhetsbrev. På FUB:s webbsida 
samlas aktuellt LSS-material under vinjetten ”Stärk 
LSS – Stärk oss!”. Arbetsgruppen började även pla-
neringen av fem temakonferenser om LSS som ska 
anordnas på fem orter under år 2017.

I oktober anordnade riksförbundet ett runda-
bordssamtal med den särskilda utredaren Désirée 
Pethrus, utredningens huvudsekreterare Anders 
Wiklund, Eva Olofsson, ordförande för SKL:s be-
redning för primärvård och äldreomsorg (där 
även funktionshinderfrågor ligger) samt forskaren  
Therese Bäckman. Moderator var Bengt Wester-
berg. Fyra FUB-medlemmar med erfarenhet av 
olika LSS-insatser berättade om vad LSS-insatserna 
möjliggjorde för dem. Berättelserna utgjorde grund 
för efterföljande diskussioner och frågor. Syftet med 
rundabordssamtalet var att förmedla viktig kunskap 
och erfarenhet av olika LSS-insatser till utredarna.

Arbetsgrupper på Socialstyrelsen
Riksförbundet FUB har under år 2016 varit repre-
senterat i följande arbetsgrupper på Socialstyrelsen:
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Almedalen
”Störd och stolt”  2014
Moderator 
Bengt Westerberg

•  Socialstyrelsens regeringsuppdrag att se över 
föräldraskapsstöd till föräldrar vars barn har en 
funktionsnedsättning samt att se över behovet 
av samordning av insatser för föräldrar till barn 
och unga med funktionsnedsättning.

•  Delaktighet för personer med kognitiva funk-
tionsnedsättningar i socialtjänsten.

•  Socialstyrelsens uppdrag att ta fram ett stöd 
för yrkesintroduktion av baspersonal inom 
LSS-verksamhet. Detta ligger som ett tema på 
www.kunskapsguiden.se (fliken funktions-
hinder), fr.o.m. januari 2017. Kunskapsguiden 
samlar kvalitetssäkrad kunskap från myndighe-
ter och andra aktörer och vänder sig till perso-
ner som arbetar inom hälsa, vård och omsorg.

Standardisering – kvalitetssäkring inom LSS
I augusti 2016 inleddes arbetet med att ta fram en 
standard för att kvalitetssäkra genomförandet av 
LSS-insatser, med betoning på insatsen bostad med 
särskild service för vuxna. Standarden ska tas fram 
inom ramen för Swedish Standards Institute (SIS). 
SIS är en ideell organisation som driver och samord-
nar standardiseringen i Sverige. Föreningens med-
lemmar representerar olika delar av samhället, dvs. 
företag, myndigheter och organisationer. Riksför-
bundet FUB ingår i en teknisk kommitté inom SIS, 
tillsammans med Handikappförbunden, Autism & 
Aspergerförbundet, Synskadades riksförbund samt 
representanter för privata vård- och omsorgsföre-
tag. Tanken är att kommittén ska utökas med statli-
ga och kommunala myndigheter. Arbetet med att ta 
fram en standard beräknas pågå i tre år.

Uppdraget att sprida kunskap om LSS
Riksförbundets medarbetare har under året ge-
nomfört föreläsningar om LSS för bl.a. länsförbund, 
Rikssektionen Klippans styrelse samt BOSSE Råd, 
Stöd och Kunskapscenter. Även vissa rättsombud 
och medlemsrådgivare har genomfört föreläsningar 
om LSS för lokalföreningar och kommuner. Vår om-
budsman Eva Borgström medverkade som modera-
tor vid en 1,5 dagars konferens om daglig verksam-
het, som anordnades av Teknologisk Institut AB. 
Konferensen ägde rum I Stockholm den 24-25 ja-
nuari 2017. Målgrupp för konferensen var anställda 
och enhetschefer inom daglig verksamhet. Vid kon-
ferensen lyfte Eva Borgström för FUB viktiga intres-
sepolitiska frågor, som vuxna med utvecklingsstör-
nings ekonomi och vikten av metodutveckling inom 
daglig verksamhet. 

FN-konventionen om rättigheter för  
personer med funktionsnedsättning
FUB har under 2016 deltagit i Handikappförbundens 
projekt Från snack till verkstad. Projektet har flera 
delmål men ska sammanfattningsvis försöka bidra 
till att efterlevnaden av konventionen ökar i Sverige.  
Bl.a. ska projektet följa upp, bevaka och påverka 
hur FN:s CRPD-kommittés rekommendationer till  
Sveriges regering angående genomförandet av kon-
ventionen kommer att hanteras i praktiken. Del-
tagande organisationers jurister ska påskynda till-
lämpningen av konventionskonform tolkning av 
lagstiftningen genom att driva rättsfall för att få 
fram prejudicerande domar. Genom aktiv med-
verkan i processerna får funktionshindersrörelsens  
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jurister kunskaper så de framöver kan använda kon-
ventionskonforma tolkningar vid rättsliga processer 
som gäller barn och vuxna med funktionsnedsätt-
ning. Projektet ska även ta fram en guide som gör 
det möjligt för enskilda individer att anmäla och 
överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter och 
även ta fram en handbok med juridiskt stöd till för-
äldrar till barn med funktionsnedsättning som be-
höver driva rättsliga processer för att barnen ska få 
sina behov och rättigheter tillgodosedda.

God man och förvaltare
Riksförbundet har under året reagerat på de fall av 
olämpliga eller brottsliga ställföreträdare som upp-
märksammats i bl.a. media. FUB har aktivt deltagit 
i debatten och även uppvaktat ansvarig minister och 
departement i Regeringen för att genomdriva skärpta 
krav på gode mäns och förvaltares verksamhet. FUB 
arbetar även med att minska de fördomar mot anhö-
riga som även är ställföreträdare som kvarstår trots 
att flera utredningar visar att anhöriga så gott som 
alltid utför sina uppdrag klanderfritt. Anhörigas be-
tydelse för personer med funktionsnedsättningar har 
även uppmärksammats av Nationellt kompetenscen-
ter för anhöriga, Nka, som FUB samarbetar med.

Stadgekommittén
Stadgekommittén har under året haft ett telefon-
möte samt korresponderat regelbundet via e-post. 
Kommittén har till uppgift att behandla inkom-
na stadgemotioner, analysera konsekvenserna av 
de beslut som stämman fattar och att lämna egna 

förslag på hur FUB:s stadgar och policydokument 
för organisationen på bästa sätt kan hjälpa fören-
ingen att fungera effektivt. Stadgekommitténs ar-
bete leder till att förslag om ändrade stadgar läggs 
fram på förbundsstämman. Under det gångna året 
har kommittén bl.a. harmoniserat Riksförbundets 
stadgar med Rikssektionen Klippans stadgar, före-
slagit förtydliganden i FUB:s vägledande skrift 
God Föreningssed samt tillsammans med valbe-
redningen arbetat fram förslag på hur val till för-
troendeposter samt förbundsstämman kan effek-
tiviseras och samtidigt göra FUB till en starkare 
förening med än större medlemsinflytande.

Personalkompetens och medlemmarnas 
ekonomi
Riksförbundet FUB har under flera år drivit frågan 
om behovet av ett nationellt kunskapslyft för bas-
personal i LSS-verksamheter. Under 2016 satsade 
regeringen 190 miljoner på en kompetenssatsning 
riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och  
funktionshinderområdet, inklusive LSS. Kommu-
nerna kunde rekvirera stimulansmedlen hos Social-
styrelsen. Riksförbundet skrev i ett nyhetsbrev att 
FUB:s lokalföreningar och klippan sektioner kunde 
ha en viktig roll som påtryckare i den egna kom-
munen. Riksförbundet kommer att följa upp sats- 
 ning en under år 2017. 

Riksförbundet och Klippan har medverkat vid 
kompetensutveckling av personal i LSS-verksam-
heter i Forum Carpes regi. Forum Carpe är en 
kommungemensam funktion för verksamhets- och Mora folkhögskola

Seminarium
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yrkesutveckling inom stöd och service till personer 
med funktionsnedsättning i Stockholms län.

I början av året gjordes en uppdatering av rap-
porten Fångad i fattigdom? Rapporten innehåller 
en genomgång av den ekonomiska situationen för 
vuxna med utvecklingsstörning.

Ombudsman Eva Borgström föreläste om med-
lemmarnas ekonomi och Fångad i fattigdom?, vid 
Handikappföreningarna i Östergötlands 50-års jubi-
leumskonferens i september 2016.

Flerfunktionsnedsättning
Under slutet av året färdigställdes en projektansö-
kan till Arvsfonden; ”Vi är med! – utveckling av 
en ny modell för ökad delaktighet och självstän-
dighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning”. 
Ansökan gäller ett samverkansprojekt mellan 
Riksförbundet FUB (projektägare), Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges  
Arbetsterapeuter och Dart, kommunikations- och 
dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset i Göteborg. 

Riksförbundet FUB är representerat i Nka:s styr-
grupp, som har möten fyra gånger/år. Ett av Nka:s 
arbetsområden är att upprätthålla ett nationellt 
kunskapsstöd till anhöriga till personer med fler-
funktionsnedsättning. Prioriterade arbetsområden 
är bland annat att underlätta förutsättningar för att 
kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdel-
tagande och hälsa samt att uppmärksamma anhö-
rigstöd i ett interkulturellt perspektiv.

IT för alla 
Fotografering

Kommittén för skola och utbildning
Utbildningskommittén har under året främst ar-
betat med att öka kompetensen inom skolan för 
vår målgrupp. FUB har lyckats påverka rektorer-
nas utbildning genom att Skolverket sedan våren 
2016 lägger in ett obligatoriskt moment om funk-
tionsnedsättning. Kommittén har varit i kontakt 
med de lärosäten som genomför rektorsutbild-
ningar och inväntar deras utvärdering. Dessutom 
har kommittén haft möte med spsm:s avdelning 
för utveckling av läromedel. FUB har genom kom-
mittén även bevakat utbildning som rätts- och 
politikområde, besvarat ett stort antal remisser 
både vad gäller förändringar av lagstiftningen och 
styrdokument hos Skolverket och haft regelbund-
na samtal med skolmyndigheterna. Kommittén 
gjorde en omprioritering av aktiviteter kopplade 
till verksamhetsmålen 2016 som kommer att följa 
med till 2017. Kommunikationslyft för personal 
ska ersätta det mål som redan är uppfyllt, dvs att 
genom intressepolitiskt arbete verka för att rek-
torsutbildningen ska innehålla obligatorisk un-
dervisning om funktionsnedsättningar.
 
Barnrättighetsutredningen
FUB har haft en representant i en referensgrupp 
till den statliga barnrättighetsutredningen under 
2015-2016. Utredningen hade ursprungligen i 
uppdrag att undersöka möjligheten att göra FN:s 
barnkonvention till svensk lag. Efter Regeringens 
beslut att konventionen skulle bli svensk lag ändra-
des utredningens uppdrag till att lämna förslag på 

hur införlivandet skulle gå till i praktiken. FUB:s 
uppdrag i referensgruppen har förstås varit att föra 
fram våra medlemmars perspektiv vilket ledde till 
att utredaren beslutade att ägna vår målgrupp sär-
skild uppmärksamhet i utredningsarbetet.

Fortbildning av medlemsrådgivare och 
rättsombud
Den årliga fortbildningshelgen för medlemsråd-
givare och rättsombud anordnades den 8-9 okto-
ber. Medlemsrådgivarnas program innehöll pre-
sentationer av föreläsare från Socialstyrelsen, den 
statliga utredningen om nationell kvalitetsplan 
för äldreomsorgen och Nationellt kompetenscen-
trum anhöriga. Kanslipersonal föreläste om den 
pågående LSS-utredningen och andra aktuella in-
tressepolitiska frågor. Tid var även avsatt för erfa-
renhetsutbyte i mindre grupper. På lördagskvällen 
medverkade Östra teatern i Stockholm med före-
ställningen ”Alla hästar hemma”.
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Kommittén för hälsa och sjukvård
Kommittén för hälsa- och sjukvård har samman-
trätt 3 gånger under året. Därutöver har ett möte 
hållits med Regionalt Cancercentrum Stockholm/
Gotland (RCC) för fortsatt samarbete i nytt natio-
nellt projekt och diskussion kring föreläsare om ut-
vecklingsstörning och bemötande av personer med 
utvecklingsstörning under RCC:s onkologidagar 
2017. Broschyrer på enkel svenska om mammografi 
med följebrev skickades ut till alla länsförbund och 
Klippanföreningar under sommaren och fanns även 
med till Almedalen.

Under 2016 har ett femtontal remisser inkommit 
som granskats varav fyra har besvarats. Därutöver 
har enkäter och frågeställningar från t.ex. Socialsty-
relsen och HSO kring olika frågor som berör hälsa 
och vård skriftligen besvarats. Frågeställningar från 
Socialstyrelsen kring hjälpmedel har skickats ut till 
FUB:s länsförbund som beretts möjlighet att inkom-
ma med synpunkter.

En omfattande policy för hälsa och vård med 
sammanfattning blev klar. Motioner inkomna från 
FUB, nummer 12 och 21 besvarades som handlade 
om avtal om läkarmedverkan och årliga hälsokon-
troller.

Kommittén blev inbjudna till FUB Södra 
Roslagens årsmöte för att få en presentation av 
kommittén och dess framtida arbete. Kommittén 
redovisade den nya policyn och inhämtade samt 
diskuterade hälso- och vårdfrågor.

Tjänsteman från FUB har deltagit i fyra nät-
verksträffar kring jämlik hälsa på HSO där bl.a. 

kommissionen för jämlik hälsa, Socialstyrelsen och 
Hjälpmedelsutredningen funnits för att ta emot in-
tresseorganisationers åsikter och förslag att använ-
das i deras arbete. Vidare har tjänstemannen haft 
regelbundna kontakter med HSO:s ombudsman för 
jämlik hälsa för att diskutera frågor som har berört 
jämlik hälsa. Behovet av årliga hälsokontroller har 
alltid varit i fokus vid samtalen och skriftväxling-
arna. Tjänsteman från FUB har vidare deltagit i två 
heldagars dialog forum hos TLV och två heldagars 
dialog forum hos IVO.

Tjänsteman från FUB ingår vidare i ett nätverk 
för psykisk hälsa som startats upp för cirka ett år se-
dan där man träffas två gånger om året hos MIND. 
Inom ramen för psykisk hälsa deltog tjänsteman-
nen under brottsofferdagen med särskilt intresse 
för övergrepp på nätet. Referensgruppsmöte kring 
HSO:s projekt - Det outsagda som handlar om tan-
kar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar 
och barn pågick. Inom ramen för kommunikation 
för att främja psykisk god hälsa deltog tjänsteman-
nen vidare i två konferenser – Begripsam och Del-
aktighetsmodellen.

Tjänsteman från FUB blev tillsatt som repre-
sentant i HABQ:s (nationellt kvalitetsregister) styr-
grupp och deltog i ett möte.

Förfrågan gjordes till audionomutbildningar i 
Sverige för att se hur utbildningarna innefattar be-
mötande och undersökningar av personer med ut-
vecklingsstörning och se över samarbetsmöjligheter.

Referensgruppsuppdrag i HSO:s projekt en väl 
fungerande primärvård hade avslutningskonferens i 

maj och representant från FUB har därutöver delta-
git i flera andra konferenser och seminarier gällande 
hälsa och vård.
Artiklar samt lättlästa frågor och svar kring tema 
hälsa och vård har funnits med i UNIK bl.a. kring 
avtal om läkarmedverkan med konkreta förslag på 
hur sådana skrivs.

Kommittén har träffat Rikssektionen Klippans 
styrelse den 17 mars 2017 för att ta in deras erfaren-
heter och åsikter inom området, bl.a. om regelbund-
na hälsokontroller och hur bemötandet inom hälso- 
och sjukvården upplevs. 

Kommittén för Åldrande
Svenskt Demenscentrum, med Riksförbundet FUB 
som medsökande, påbörjade ett 2-årigtArvsfonds-
projekt i slutet av 2015 med uppdraget att utveckla 
webbaserade utbildningar: 

En för anhöriga och personal till personer med 
utvecklingsstörning som åldras, där de får kunskap 
så att de kan stödja personerna.  

En för personer med utvecklingsstörning där de 
får stöd i att förstå och hantera sitt åldrande. 

Riksförbundet har två representanter i projek-
tets styrgrupp. Under 2016 har projektet genomfört 
ett stort intervjuarbete med målgruppen kring åld-
rande och påbörjat manusskrivning till de filmade 
delarna av utbildningen. Projektteamet har dessut-
om gjort flera besök på verksamheter som arbetar 
på olika sätt med åldrande och utvecklingsstörning 
samt intervjuat yrkesverksamma inom medicin och 
forskare. Stämman

Glada deltagare
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Come Together 
Projekt

I N T E R N AT I O N E L L  V E R K S A M H E T

MyRight
FUB:s huvudpartner för projekt i utvecklingsländer 
heter MyRight. Med medel från Sida, driver My-
Right och dess medlemmar (svenska funktionshin-
derorganisationer) utvecklingsprojekt med fokus på 
uppbyggnad och förstärkning av funktionshinder-
rörelsen i projektländerna. FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
är ett mycket viktigt verktyg i allt projektarbete. Ge-
nom de utvecklingsprojekt som drivs av ett antal 
lokalföreningar och länsförbund är FUB verksam i 
fyra programländer:

• Bolivia (FUB Berg)
• Nepal (FUB Örebro)
• Nicaragua (FUB Jämtland/FUB Östersund)
• Rwanda (FUB Jönköping)

I de flesta FUB-projekt finns projektaktiva med ut-
vecklingsstörning och lokalföreningarna kan intyga 
att delaktigheten är oerhört värdefull för både pro-
jektet och för projektaktiva som får möjlighet att bi-
dra med sina kunskaper och levnadshistorier. 

NSR
Under 2016 har Sverige varit ordförandeland för 
Nordiska Samarbetsrådet (NSR). 

NSR har haft två möten– ett vårmöte i Lilleham-
mer och ett höstmöte i Reykjavik. NSR-mötena har 
haft FN konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som utgångspunkt för 

sina diskussioner. Fokus på NSR-mötena ligger ock-
så på erfarenhetsdiskussioner för deltagare med ut-
vecklingsstörning. Övriga deltagare rapporterar om 
aktuell lagstiftning som berör vår målgrupp samt 
ger en sammanfattning av nuläget i det intressepoli-
tiska arbete som pågår i respektive land. 

Ett viktigt inslag i alla möten är redovisning av 
”goda exempel” som fungerar både som konkreta 
råd och inspiration för alla deltagare. Vid varje möte 
har man ett antal temaämnen som länderna har en-
ats kring på föregående möte. 
Under 2016 har man diskuterat:

•  godman /förvaltare uppdraget ser ut i de olika 
länderna, utifrån Artikel 12  konventionen

• t illgång till rättssystemet, utifrån Artikel 13
•  självbestämmande och begränsningsåtgärder, 

utifrån Artikel 14
•  rätt till privatliv, utifrån Artikel 17

Utöver artiklarna från konventionen har systerorga-
nisationerna gjort en kartläggning kring hur foster-
diagnostik används i de nordiska länderna, disku-
terat samarbete inom EU-projekt och framtagning 
av alternativa rapporter till FN:s kommitté för över-
vakning av konventionen. 

Som ordförandeland har Sverige introducerat 
dagordning och program på lättläst med pictogram.

Inclusion Europe 
Riksförbundet FUB är en fullvärdig medlem i Inclu-
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sion Europe, den europeiska samarbetsorganisatio-
nen för FUB och sina systerorganisationer.

I maj 2016 deltog ordförande Thomas Jansson i In-
clusion Europes årliga konferens ”Europe in Action” 
som ägde rum i Lissabon. Temat för 2016 var familjer 
och deras roll i en inkluderande skola. På Inclusion 

Europes årsmöte som hölls i anslutning till konferen-
sen, valdes Thomas Jansson in i styrelsen. 

Utländska studiebesök
Under 2016 tog riksförbundets kansli emot studie-
besök från Finland, Nepal, Japan och USA.

P RO J E K T

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 projekt i riksförbundets regi 
med medel från Allmänna Arvsfonden och Post-
kodlotteriet.

Förtroendevalda och kanslipersonal ingår i flera 
styr- och referensgrupper i anslutning till projekten, 
som oftast är fleråriga. Ämnesområdena för projek-
ten har medvetet en stor bredd, utifrån att FUB verkar 
för personer med utvecklingsstörning i alla åldrar och 
med olika grader av utvecklingsstörning och andra 
funktionsnedsättningar. Nedan följer några exempel:

Arvsfondsprojekt
Om Jag Hade En Röst
3-årigt, avslutat april 2016
Projektet har tagit fram sju pedagogiska filmer om 

hur man språktränar barn enligt Karlstadmodellen. 
Filmerna har utformats som ett lättillgängligt verk-
tyg för att visa genom konkreta exempel hur man kan 
göra när man tränar barn och ungdomar med språk-
störning. Under projekt har flera lärosäten lyft in 
materialet i olika kurser. Filmerna distribueras som 
DVD från kommunikationsföretaget, Språkbussen. 

Med Delaktighet i Sikte (DIS)
3-årigt, avslutat juni 2016
DIS-projektets övergripande syfte var att stärka per-
soner med utvecklingsstörning som samhällsmed-
borgare genom att öka deras möjligheter att företrä-
da sig själv i sin vardag och ute i samhället. Utifrån 
Delaktighetsmodellen har projektet arbetat i flera 
kommuner, bland annat Helsingborg, Jönköping, 
Berg, Uppsala och Kumla. Projektet har utbildat 
s.k. brukarvägledare som jobbar tillsammans med 
Delaktighetsmodellens andra vägledare. I samband 
med utbildningen har anpassat utbildningsmate-
rial tagits fram som har haft stor spridning. Under 

Anpassad IT
Projekt
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projek tets sista år utvecklades ett studiecirkelmate-
rial i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
vilket möjliggör fortsatt kunskapsspridning.

Anpassad IT – Vägen till Digital Delaktighet
3-årigt, avlutar februari, 2017
Projektet har tre mål: att utveckla en modell för 
distansutbildning för personer med måttlig ut-
vecklingsstörning, att utveckla en utbildning som 
gör den digitala världen tillgänglig för personer 
med måttlig utvecklingsstörning genom anpassade 
IT-lösningar och att utveckla en webbutbildning 
i anpassad IT för stödpersoner (anhöriga och per-
sonal inom LSS). Projektet drivs i samarbete med 
Mora Folkhögskola där utbildningen är förlagd. 
Under 2016 nominerades projektledare, Kerstin 
Gatu till Guldäpplet - ett lärarstipendium, som år-
ligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lä-
randet med stöd av IT i egen undervisning.

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

Mitt Val
Under 2015 beviljades Arvsfondsmedel för ett 
påbyggnadsår utifrån det framgångsrika projek-
tet för ökat valdeltagande inom FUB:s målgrupp 
som pågick 2014-2015. Under påbyggnadsåret 
har det blivit ännu flera studiecirklar för perso-
ner med utvecklingsstörning om funktionsned-
sättning demokrati och politik på lättförstå elig 
svenska. Projektet har också arrangerat ett fler tal 

politikerseminarier om Mitt val på olika platser i 
Sverige.  

Begripsam
Dyslexiförbundet (huvudsökande), Autism- och 
Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB, har fått 
stöd från Allmänna Arvsfonden för att driva Begrip-
sam – ett projekt om kognitiv tillgänglighet. Inom 
projektet har personer med olika typer av kognitiva 
funktionsnedsättningar arbetat med standardise-
ring, design, utvecklingsprocesser.

I samband med att projektet avslutades i juni 
2016, bildades Föreningen Begripsam, för att kunna 
arbeta vidare med påverkansarbete kring kognitiv 
tillgänglighet.

Utvecklingsstörning, åldrande och demens
Mer information om projektet finns under rubriken 
Kommittén för Åldrande.

Specialprojekt Svenska PostkodLotteriet
Come Together och Störd och stolt har under året 
avslutats. Inom Come Together har filmen om den 
stora Tanzaniaresan som projektambassadörerna 
Axel, Joanna, Viktor och Victoria gjorde tillsam-
mans med Soran Ismail färdigställts. Som avslut-
ning och för utvärdering besökte även ungdomar 
med utvecklingsstörning och ledare från projek-
tets partnerorganisationer i Tanzania och Rwanda 
Sverige. 

Störd och stolt hade även bland annat ett fullsatt 
seminarium på Sveriges Annonsörer där ICA läm-

nade över stafettpriset för inkluderande reklam till 
Polarn och Pyret samt annonskampanjen ”Ursäkta 
du blev störd” i affärspress för projektets rapport 
om synlighet på arbetsmarknaden.

Det nya projektet Come Together Concrete star-
tade. Stöd till de lokala partnerorganisationerna 
fortsätter, nu med fokus på utvecklande kreativ och 
praktisk verksamhet och egenmakt för unga med ut-
vecklingsstörning. 

Medlemsstöd
Riksförbundets rättsombud och medlemsrådgiva-
re har under 2016 gett rådgivning till förbundets 
medlemmar. FUB:s medlemsstödjare ger rådgiv-
ning per telefon, e-post och hjälper till med att skri-
va överklaganden, yttranden till myndigheter samt 
stöttar medlemmar vid möten med handläggare 
och i domstolsförhandlingar. Eftersom uppdraget 
som rättsombud och medlemsrådgivare är ideellt 
anpassas omfattningen av stödet till medlems-
stödjarens resurser. De flesta av våra rättsombud 
och medlemsrådgivare lägger dock ned mycket tid 
och ansträngning på sina uppdrag. Riksförbundets 
kansli ger medlemsrådgivarna och rättsombuden 
support och juristerna och ombudsmännen på 
kansliet fungerar som bollplank och kunskaps-
påfyllare för medlemsstödjarna. En målsättning 
från Riksförbundets sida har de senaste åren varit 
att enskild rådgivning i första hand ska ske genom 
våra rättsombud och medlemsrådgivare. Kansli-
ets jurister och ombudsmän har dock under 2016 
även gett direkt stöd till många medlemmar. Temadag LSS

Mike Malmer
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Å R S R E D OV I S N I N G
F Ö RVA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Allmänt om verksamheten
FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift 
är att arbeta för ett gott och värdigt liv för personer 
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FUB:s 
långsiktiga mål är att personer som har en utveck-
lingsstörning ska ha samma möjligheter till delak-
tighet i samhället och självbestämmande som andra 
utan utvecklingsstörning har. Det sker genom att 
FUB arbetar med intressepolitiskt arbete, kunskaps-
spridning och medlemsstöd. 

Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med 
övergripande frågor som rör hela landet. Riksför-
bundet ger stöd och service åt lokalföreningarna, 
sektionerna och läns/regionförbunden. Riksförbun-
det tillvaratar kunskap och forskning om personer 
med utvecklingsstörning och för kunskapen vidare.

För att ge personer med utvecklingsstörning ökat 
inflytande bildades Rikssektionen Klippan för ca 20 
år sedan. Klippans uppgift är att föra fram åsikter och 
erfarenheter från personer med utvecklingsstörning. 
Detta är en självklarhet och en viktig del av FUB:s 
arbete. Klippan ger stöd till länsförbundens och lo-
kalföreningarnas egna Klippansektioner. I Klippans 
organisation återfinns människor som har en egen 
utvecklingsstörning. Klippan har också en årsstäm-
ma som utser styrelsen. Under 2016 hölls Riksstäm-
ma i Bålsta, Stockholm, där 72 deltog varav 21 var 

röstberättigade. Beslut togs att ändra namn till Inre 
Ringen Sverige och det nya namnet börjar gälla från 
oktober 2016. Ett annat beslut som togs var att ändra 
från att hålla Riksstämman vart tredje år till att hål-
la stämman vart annat år. Nästa gång Riksstämman 
hålls är 2018. Inom Klippan finns ingen anställd per-
sonal, det administrativa stödet utgår från Riksför-
bundet FUB:s kansli. Riksklippans styrelse har haft 
fem sammanträden under året. 

Ett av de övergripande målen är att FUB och 
Klippans styrelser ska arbeta sida vid sida. Med detta 
menas att styrelserna ska ha ett nära samarbete och 
lyssna in varandras åsikter. För Klippan ska material 
och information vara tillgängligt för dem. För att nå 
detta mål finns nu en ombudsmannatjänst på 30% 
som kommer att arbeta med Riksklippans styrelse.

På kansliet ska det finnas anställd personal som 
har en egen utvecklingsstörning. FUB strävar efter 
att vara en väl förankrad organisation med ett gott 
anseende. En annan viktig del för FUB är att vara en 
efterfrågad samverkanspart till landets alla kommu-
ner och landsting samt att samtidigt vara en organi-
sation där alla medlemmar i landet känner gemen-
skap och tillhörighet.

FUB är organiserat i tre nivåer: riksförbund, läns-
förbund och lokalförening. Idag finns det 21 st läns-
förbund och 154 st lokalföreningar. Medlemskapet 

är alltid knutet till en lokalförening. Vid utgången 
av 2016 hade lokalföreningarna 25 421 medlemmar. 
Under 2016 minskade medlemsantalet med 340 st 
jämfört med 2015. 
Det beror delvis på den rensning av obetalda med-
lemsavgifter som gjordes i medlemsregistret innan 
årets slut.

Det högsta beslutande organet inom FUB är den 
årliga förbundsstämman. Vid stämman represen-
teras lokalföreningar och länsförbund. Under 2016 
hölls stämman i Bålsta, Stockholm, där 131 perso-
ner deltog och 73 var röstberättigande. På förbunds-
stämman väljs förbundsstyrelse som sedan ansvarar 
för förbundets löpande angelägenheter och tar ställ-
ning i övergripande policyfrågor med utgångspunkt 
i FUB:s stadgar och målprogram. På förbundsstäm-
man antogs FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, 
där personer med utvecklingsstörning kan leva 
sitt liv som alla andra. 

Förbundsstyrelsen sammanträdde nio gånger 
under 2016, varav tre telefonmöten. Det är två fler 
telefonmöten än planerat. Förbundsstyrelsen an-
svarar enligt stadgarna för riksförbundets kansli. 
Förbundsstyrelsen är de som tillsätter och avsätter 
kanslichef.

Under året har strategiskt viktiga beslut tagits ge-
nom att prioritera den pågående LSS utredning och 
har därmed gett kansliet i uppdrag att arbeta aktivt 
med att följa utredningens arbete. Under detta ar-
bete är kommittéerna Sysselsättning, aktivitet och 
ekonomi och Personalkompetens och kvalitetssäk-
ring vilande.

FUB är medlem i Handikappförbunden, som är en 
paraplyorganisation för ett stort antal handikappför-
eningarna inom Sverige. Riksförbundet FUB ingår 
även i Inclusion Europe, som är en europeisk sam-
manslutning av olika handikappförbund. 2016 hölls 
konferens i Lissabon där FUBs förbundsordförande 
deltog. FUB är även medlem i organisationen My 
Right i olika internationella projekt samt i det nord-
iska samarbetet genom Nordiska Samarbetsrådet 
(NSR). NSR har haft två möten under året, ett i Nor-
ge i april och ett möte på Island, i november. Under 
2016 har Sverige varit ordförandeland. Nästa möte 
planeras i Malmö där Sverige lämnar över ordföran-
deskapet till Norge. 

FUB är förmånstagare i PostkodLotteriet, som 
även finansierar tre s k specialprojekt; ”Come to-
gether”, ”Störd och stolt” och ”Come Together Con-
crete”. Återkommande samarbetspartner är andra 
organisationer inom Handikappförbundet samt 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Andra viktiga arbeten omfattar bland annat på-
verkansarbete på lagstiftande församlingar vad av-
ser LSS och myndigheter såsom Socialstyrelsen och 
organisationer som SKL rörande tillämpning av LSS 
och andra lagstiftningar som rör människor med ut-
vecklingsstörning.

Främjande av organisationens ändamål
För att uppnå uppsatta mål arbetar FUB dels med 
intressepolitiskt påverkansarbete, dels med kun-
skapsspridning internt och externt. FUB genomför 
kampanjer, närvaro i media, riktade skrivelser till 
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myndigheter, remissvar, politikeruppvaktningar och 
deltagande i en mängd olika referensgrupper hos 
myndigheter. Genom att driva vissa specifika frågor 
och sprida kunskap om utvecklingsstörning syn-
liggör FUB våra medlemmars olika behov både för 
makthållare och allmänheten. Detta är ett effektivt 
sätt att få till stånd förändringar i samhället till gagn 
för FUB:s medlemmar.

Under 2016 genomfördes ett rundabordssamtal 
där Regeringens särskilda utredare Désirée Pethrus 
deltog. FUB hade bjudit in SKL, forskare, personer 
ur socialutskottet samt fyra personer som själva 
har erfarenhet av olika LSS insatser. Moderator för 
samtalet var Bengt Westerberg. Syfte var att ge utre-
darna information om vad LSS insatserna möjliggör 
för den enskilda individen för att ge dem kunskap i 
deras fortsatta arbete med LSS-utredningen.

Riksförbundet har sitt förbundskansli i Solna. 
Förbundskansliets två team arbetar med det intres-
sepolitiska påverkansarbetet samt att ge stöd och 
service till lokalföreningar, länsförbund, förbunds-
styrelse, sektioner inom Klippan och dess riksstyrel-
se samt inom olika nätverk. Den medlemsnytta som 

skapas genom att FUB bedriver ett hållbart och brett 
intressepolitiskt arbete måste förenas med det indi-
viduella stöd som medlemmar kan få genom rådgiv-
ning av bland annat rättsombud, medlemsrådgiva-
re, jurister och ombudsmän. Kansliets verksamhet 
omfattar bl.a. information, utbildning, rådgivning 
och administrativ service. Från kansliet samordnas 
också utbildnings- och konferensverksamhet, lik-
som internationell samverkan. Under året har ett 
dialogmöte genomförts i Mölndal. Det är två min-
dre än planerat. Det beror främst på att inget annat 
länsförbund eller lokalförening har hört av sig om 
ett dialogmöte.

Genom medlemsrådgivare och rättsombud ges 
enskilda medlemmar omfattande stöd, främst i frå-
gor om LSS-rättigheter, god man och samtalsstöd. 
Under året har en fortsättningsutbildning för rätts-
ombud och medlemsrådgivare genomförts där 54 
personer deltog. Vilket innebar att FUB förfogar 
över 55 st medlemsrådgivare och 33 st rättsombud 
runt om i landet. 

Referensgruppen för organisationsstöd har träf-
fats två gånger. Gruppen består av representanter 

från läns- och lokalföreningar. De ska ge synpunkter 
på vilket stöd och information som behöver ges från 
Riksförbundet till Lokalföreningar och Länsförbund 
inom FUB och Klippan. Gruppen kallar sig fram-
tidsgruppen.

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 

webbplatsen www.fub.se som skapats för att vara 
en tillgänglighetsanpassad webbplats. Riksförbun-
det har av Svensk insamlingskontroll under året haft 
fortsatt förtroende att ha ett så kallat 90-konto.

Nyhetsbrevet som går ut till lokalföreningar och 
länsförbund ges nu ut 11 gånger om året, istället för 
4 gånger tidigare år, eftersom mer information efter-
frågas av medlemmarna.

VÄ S E N T L I G A  H Ä N D E L S E R  U N D E R  
R Ä K E N S K A P S Å R E T

Under 2015 genomfördes ett strategiskt arbete till-
sammans med Riksklippans styrelse, kansliets per-
sonal och förbundsstyrelsen för att vidareutveckla 
verksamheten inom FUB.

I detta arbete utarbetades långsiktig målsättning, 
policy, rutiner m.m. samt ett förändringsarbete att 
omorganisera kansliet. Ett viktigt och betydande 
mål för organisationen är att ekonomin fortsätt-
ningsvis är i balans. Förbundsstyrelsen har fattat 
beslut om att budgeten för den löpande och dagliga 
verksamheten inom kansliet fortsättningsvis ska ha 
en balans mellan intäkter och kostnader. På det sät-
tet skapas det stabila och långsiktiga förutsättningar 
för FUB:s verksamhet.

1 januari 2016 började den nya organisationen 
på kansliet att gälla. Det finns två team, en för med-

lemsservice som heter organisationsstöd och ett 
team för det intressepolitiska arbetet. En teamledare 
för varje team har utsetts, Per Lijeroos för OS-grup-
pen och Jesper Symreng för IP-gruppen. De utgör 
även ledningsgruppen tillsammans med Kansli-
chefen, Maria Sundstöm.

Mycket tid har under året lagts på arbetsmiljö-
arbete, såväl av arbetsgivaren som av kansliets två 
arbetsmiljöombud. Detta som en följd av omorgani-
sationen inom FUB:s kansli.

En psykosocial arbetsmiljöenkät genomfördes av 
Företagshälsovården Betania bland kansliets perso-
nal i början av år 2016. Resultatet av denna ledde 
till att en handlingsplan för FUB:s arbetsmiljö arbete 
togs fram. En heldag om systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM) anordnades i september för för-
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bundsstyrelsen och anställda vid förbundskansliet. 
Representanter för arbetsgivaren och arbetsmiljö-
ombuden har även gått en 3-dagars grundutbild-
ning; Bättre arbetsmiljö (BAM).

I april 2016 genomfördes den planerade flytten 
av Riksförbundets kansli. Fastighetsägaren kommer 
att bygga hotell i våra tidigare lokaler. Den lokal 
som erbjudits är ändamålsenlig för kansliets verk-
samhet samt har två konferensrum där Riksklip-
pans styrelse och förbundsstyrelsen håller sina sam-
manträden. Den nya lokalen har inneburit mycket 
förmånliga villkor.

Den statliga utredningen ”Översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersättningen” tillsattes i maj 
2016, med Désirée Pethrus (KD) som särskild utre-
dare (Dir. 2016:40). FUB arbetade under sommaren 
och början av hösten intensivt, med skrivelser och 
uppvaktningar av både regeringen och utredningen, 
för att få en egen expert i utredningen. Detta lyckades 
dock inte. FUB har i stället inlett ett nära samarbe-
te med Pelle Kölhed, som är Handikappförbundens 
expert i utredningen. FUB:s ordförande Thomas 
Jansson ingår i en referensgrupp till utredningen, 
bestående av funktionshinderorganisationer.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott sammanträder 
med tätare intervall fr.o.m. hösten 2016. AU disku-
terar fortlöpande de frågeställningar som är aktuella 
i LSS-utredningen och tar beslut om FUB:s ställ-
ningstaganden.

Sedan förbundsstyrelsen beslutat att priori-
tera LSS under verksamhetsåret 2017, bildades en 
LSS-arbetsgrupp på riksförbundets kansli. Arbets-

gruppen började sitt arbete i slutet av året. Judith 
Timoney började vid årsskiftet 2016/17 en ny tjänst 
som samordnare för en LSS-arbetsgrupp på Handi-
kappförbunden, kopplad till Pelle Kölhed, experten 
i LSS-utredningen.

Judith ingår även i FUB:s arbetsgrupp om LSS 
och blir därför en viktig länk mellan FUB och 
utred ningens expert. Övriga i FUB:s arbetsgrupp 
är förbundsjuristerna Jesper Symreng och Nina 
Alander, kommunikatör Victoria Sjöström och 
kurs- och konferensansvarig Pia Sandberg. Sam-
ordnare av FUB:s arbete med LSS är ombudsman 
Eva Borgström.

Kansliets LSS-arbetsgrupp har bland annat till 
uppgift att ta fram underlag, göra kompletteran-
de utredningar och arbeta med opinionsbildning. 
FUB:s lokalföreningar och länsförbund hålls uppda-
terade via Unik och nyhetsbrev. På FUB:s webbsida 
samlas aktuellt LSS-material under vinjetten ”Stärk 
LSS – Stärk oss!”. Arbetsgruppen började även pla-
neringen av fem temakonferenser om LSS som ska 
anordnas på fem orter under år 2017.

I oktober anordnade riksförbundet ett runda-
bordssamtal med den särskilda utredaren Désirée 
Pethrus, utredningens huvudsekreterare Anders 
Wiklund, Eva Olofsson, ordförande för SKL:s be-
redning för primärvård och äldreomsorg (där 
även funktionshinderfrågor ligger) samt forskaren  
Therese Bäckman. Moderator var Bengt Wester-
berg. Fyra FUB-medlemmar med erfarenhet av 
olika LSS-insatser berättade om vad LSS-insatserna 
möjliggjorde för dem. Berättelserna utgjorde grund 

för efterföljande diskussioner och frågor. Syftet med 
rundabordssamtalet var att förmedla viktig kunskap 
och erfarenhet av olika LSS-insatser till utredarna.

Under 2016 utarbetades FUB:s kommunika-
tionsstrategi som förbundsstyrelsen fastslog i no-
vember 2016. FUB:s kommunikationsstrategi hand-
lar om hur vi på olika sätt och i olika kanaler berättar 
om vad FUB och Klippan gör, tycker och vill. 

Målet med FUB:s kommunikation är:
-  Att FUB uppfattas som den viktigaste organi-

sationen inom det intressepolitiska arbetet för 
personer med utvecklingsstörning

-  Att det är självklart för personer med utveck-
lingsstörning och deras närstående att vara 
medlemmar i FUB

-  Att FUB uppfattas som en kompetent samar-
betspartner för myndigheter och andra aktörer

-  Att allmänhet och beslutsfattare får mer kun-

skap om livssituationen för personer med ut-
vecklingsstörning

Fokus för FUB:s kommunikation är delaktighet och 
mänskliga rättigheter. Modigt och innovativt berät-
tar vi om människor med erfarenhet av utvecklings-
störning (egen eller andras), genom möjligheter och 
goda exempel, men också vad som påverkar nega-
tivt. Personer med utvecklingsstörning ges en egen 
röst och även de närstående hörs. 

Under året har en insamling startat som heter 
1956-klubben. 1956-klubben vänder sig till före-
tag som kan tänka sig att vara med och ge spons-
ring till FUB. Kostnad är 1956 kr för ett år. För 
att stärka lokalföreningarna kan även de vara med 
och värva företag som vill vara en sponsor. För 
varje företag en lokalförening värvar får de 800 kr. 
Under 2016 har 12 företag skrivit avtal med FUB 
vilket har gett 23 472 kr.
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H Ä N D E L S E R  E F T E R  Å R E TS  U TG Å N G

Förbundsstyrelsen har beslutat att prioritera LSS 
under hela år 2017. För att möjliggöra detta har 
en arbetsgrupp som ska arbeta med LSS bildats. 
Arbets gruppen har tillsammans med länsförbundet 
i Stockholm och Västra Göta land anordnat tema-
dagen Stärk LSS - Stärk oss! Temadagen i Stock-
holm gick av stapeln den 28 januari där 
100 FUB medlemmar deltog. Un-
der förmiddagen gavs informa-
tion om kansliets arbete med 
LSS. Därefter presenterade 
Stockholms länsförbund 
sin rapport ”Hur får man 
rätt i LSS mål”. Handikapp-
förbundets utsedda expert, 
Pelle Kölhed, informerade 
om utredningen och hur långt 
diskussionen hade kommit och 
vilka farhågor han såg med utred-
ningen. Eftermiddagen fortsatte med 
workshop där insatserna daglig verksam-
het, personlig assistans och anhörigstöd diskutera-
des. Workshopen var mycket positiv och kansliet 
fick mycket bra material att ta med sig i det fortsatta 
arbetet med LSS. Klippan hade en egen workshop 
där de diskuterade vilka insatser de har och vad som 
behöver förbättras. Syftet med Temadagarna är att 
samla in 500 FUB-röster att lägga till FUBs kom-
pletterande rapport till LSS utredningen.
Flera möten med arbetsgruppen på Handikappför-

bunden har genomförts samt flera möten på kansliet 
med den tillsatta arbetsgruppen på kansliet. Stora 
övergrip ande frågor ställda från utredningen har 
diskuteras så som de centrala begreppen samt hu-
vudmannaskapsfrågan.

Avtal tecknades med Söderberg och Partner 
i november 2016 där de tar över förvalt-

ningen av värdepapper från 1 januari 
2017. Försäljning av värdepapper 

har påbörjats och kommer pågå 
under de första månaderna av 
året.

För att öka annonsin-
täkterna och nå ut till fler 
annonsörer har ett avtal 
tecknats med Bengtsson och 

Sundströms Media. Avtalet 
gäl ler från 1 januari 2017.

Det pågår en rekrytering av 
en ny ombudsman till frågorna som 

rör Skola och utbildning. Tjänsten kom-
mer vara uppdelad på 50% intressepolitik och 50% 
som projektsamordnare för FUB:s arvsfondsprojekt. 
Rekryteringen ska vara klar under första kvartalet 
2017.

Den 6 mars meddelade Postkodlotteriet att  
Riksförbundet FUB:s basstöd för 2107 uppgår till  
7 miljoner kronor, som Riksförbundet FUB till delas 
som förmånstagare.

R E S U LTAT  O C H  S TÄ L L N I N G

Riksförbundet FUB visar ett positivt resultat på  
1 071 mkr för 2016. Resultatet är 1 060 tkr bättre än 
budgeterat resultat. Budgeterat var ett positivt resul-
tat på 11 tkr.

Under året har Riksförbundet FUB tagit emot en 
testamentsgåva på ett belopp om 432 tkr. Som för-
månstagare till Postkodlotteriet mottogs ett stöd till 
FUBs löpande verksamhet på 6 mkr. 

Det förmånliga avtal som tecknas på den nya 

lokalen för Riksförbundets kansli verksamhet 
innebär att under 2016 minskade kostnaderna 
med ca 300 tkr enligt avtal. Detta avtal gäller även 
för 2017. Under året har en insamling startat som 
heter 1956-klubben. Den vänder sig till företag 
som kan sponsra FUB med 1956 kr. Under 2016 
drogs 23 472 kr in till FUB. Uppgifterna i flerårs-
översikten nedan för 2012 och 2013 har ej räknats 
om vid övergången till K3-regelverket.
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Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 2012

Medlemsintäkter, tkr 2 826 2 716 2 495 2 447 2 417

Gåvor och bidrag, tkr 22 570 24 416 17 939 13 577 13 834

Övriga intäkter, tkr 4 303 3 177 2 550 2 315 2 235

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 071 -3 721 -3 477 2 453 2 389

Balansomslutning, tkr 36 121 38 505 42 581 50 216 36 379

Antal anställda*, st 17,0 24,0 16,0 16,2 15,5

Antal medlemmar, st 25 421 25 760 24 826 25 161 25 122

Antal lokalföreningar, st 154 157 156 154 158

Antal länsförbund, st 21 21 21 21 21

* antalet är samtliga anställda inom FUB där projektanställningar är inkluderade.
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Nordea och egna depåer sker under kvartal 1, 2017. 
Förbundsstyrelsen kommer att få månatliga rappor-
ter av den ekonomiska ställningen samt deltagande 
och rapportering från kundansvarig på Söder berg 
och Partner under förbundsstyrelsens möten. Ett ar-
bete pågår att se över den gällande placeringspo licy 
och förvaltningen av värdepapper.

Förbundet har som policy att placera i så låg 
risk som möjligt och för bästa avkastning men 
inte i företag som har som verksamhet inom 
framförallt följande områden:

- alkohol,
- tobak
- vapen, och
- barnarbete

FUB har ett aktieinnehav i Nordic Microcap Invest-
ment AB som köptes i sep 2012. Investeringen var 

på 1 573 tkr. Bolagets verksamhet och resultat har 
inte utvecklats enligt förväntan. Efter nedskrivning 
var innehavet redovisat till 977 tkr i 2015 års bokslut. 
Under året har bolaget utlyst en extra bolagsstäm-
ma, vars syfte var att ändra bolagsordningen så att 
en företrädesemission möjliggjordes. FUBs styrelsen 
har beslutat att inte investera ytterligare i Nordic Mi-
crocap. I samband med bolagsstämman värderade 
bolagets styrelse aktien till 400 kr. Baserat på den vär-
deringen har innehavet i 2016 års bokslut skrivits ned 
med ytterligare 457 tkr till 520 tkr. Innehavets fram-
tida värde bedöms som osäkert och styrelsen fortsät-
ter att följa utvecklingen för att kunna vidta lämpliga 
åtgärder. Anledningen till ändringen av bolagsord-
ningen var likviditetsbrist och att aktieutspädningen 
genom emissionen ökar risken att aktiens framtida 
värde minskar. Bolaget skall före 2019-12-31 avyttra 
sina tillgångar och därefter likvideras.

M E D L E M M A R

FUB har två medlemskategorier, huvudmed-
lem respektive familjemedlem. Man är medlem 
i en lokalförening. Lokalföreningarna betalar en-
ligt FUB:s stadgar och beslut på förbundsstäm-
ma, en avgift till Riksförbundet samt en avgift till 
sin tillhörande lokalförening. Avgiften har under 
året uppgått till 130 kr för huvudmedlem och  
30 kr för familjemedlem. 

Efter ett par år med i princip identiskt medlems-
antal med en viss uppgång 2015 kan noterats att 
medlemsantalet för 2016 har minskat från 25 760 st 
(2015) till 25 421 (2016).

Antal lokalföreningar under 2016 utgång var 154, 
tre lokalfören ingar har lagts ner. Antal länsfören ing -
ar är oförändrat med 21 st.

F I N A N S I E L L A  I N S T RU M E N T

Under året har det fortsatta arbete av den eko-
nomiska genomlysning som startades upp under 
2015. Tidigare har medel knutna till namngivna 
projekt använts i den löpande driften. Därför har 
det uppstått obalanser som långsiktigt kan leda 
till mycket stora och negativa konsekvenser för 
FUB. För att återställa medel till projekten har 
förbundsstyrelsen tvingats att sälja värdepapper-
sinnehav vilket gjordes i slutet av 2015. Genom de 

åtgärder som beskrivits ovan är det numera balans 
mellan intäkter och kostnader varför en sådan här 
situation inta ska behöva uppstå framöver. 

Under hösten 2016 har offerter från 4 st förvaltare 
granskats och bedömts. Vid förbundsstyrelsens möte 
i november togs beslutet på vilken förvaltare av vär-
depapper FUB skall ha fr.o.m 2017-01-01. Förbunds-
styrelsen beslutade att ge uppdraget till Söderberg 
& Partners. Överföringen av kapital från Swedbank, 

Ädamåls-
be stämda 

medel

Balan-
serat

kapital

Årets
resultat

Totalt
eget

kapital

Ingående balans 3 470 26 356 -3 721 26 105

Disposition föregående års resultat - -3 721 3 721 -

 Förändring av ändamålsbestämda medel - - - -

Årets resultat - - 1 071 1 071

Utgående balans 3 470 22 635 1 071 27 176

Specifikation av ändamålsbestämda medel 2016 2015

Åke Johanssons fond 64 64

FUB:s Fritidsfond 325 325

 Märtha Bergdahls gåva (från 2006 års resultat) 1 690 1 690

 Familjen Kjellbergs fond (från 2006 års resultat) 1 391 1 391

Summa 3 470 3 470

E G E T  K A PI TA L
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A N S TÄ L L D A

Riksförbundet är sedan många år medlem i  
arbetsgivarorganisationen KFO och har kollek-
tivavtal med Unionen. Riksförbundet har un-
der 2016 haft 17,07 årsarbetare anställda för  
förbundskansliets uppgifter. En heltidstjänst är 
inköpt av konsult för att hantera sponsring på 
50% samt kurs och konferensadministration på 
50%, vilka fördelar sig enligt följande:

Handläggare (ombudsmän, jurister) ............ 4,5
Webb/kommunikation/insamling.................. 1,5
Sekreterare och handledare ..............................0,45
Kurser och konferenser (Konsult) .................. 0,5
ekonomi/medlemsservice/it/
Allmän administration .......................................... 3,7
Internationellt/projektverksamhet/
försäkring .....................................................................1,17
Projektanställda postkodsprojekt .................2,25
Projektanställda arvsfondsprojekt .................. 3,0

Kansliets planeringsdagar 2016, tre till antalet, fo-
kuserades på att vidareutveckla verksamheten inom 
FUB samt arbete utifrån förbundsstämmans beslut. I 
arbetet med att vidareutveckla verksamheten har stort 

fokus lagts på att förbättra arbetsmiljön på kansliet.  
En övergång till mailsystemet Office 365 och Share 
point som intranät har genomförts under 2016. Samt-
liga anställda, Riksklippans styrelse och förbundssty-
relsen har fått en utbildning i systemets funktioner. 
December 2016 avslutades det gamla intranätet First 
Class. Från och med november använder hela FUB 
rörelsen Office 365 och Share point som intranät. 
Under 2016 har inte vikariatet som kommunikatör 
och insamlingsansvarig förlängts. Sekreterare och 
handledartjänsten har inte återbesatts efter att tjäns-
ten blev vakant mars 2016, Tjänsten togs bort i den 
nya gällande organisation på kansliet.

Ekonomi och löneadministration har köpts in. 
Under hösten har tjänsten för kursadministration 
köpts in av konsult. 

Oktober 2016 blev en ombudsmannatjänst va-
kant. Under resterande delen av året var den tjänsten 
vakant. En rekrytering av ny ombudsman har star-
tats upp januari 2017. 

Gällande långtidssjukskrivning var en anställd 
under halva november och hela december heltids-
sjukskriven. 

F R A M T I D A  U T V E C K L I N G

Under 2017 kommer det fortsatta prioritera-
de arbetet med att utreda och påverka den pågå-
ende LSS-utredningen vara i fokus. Under året 
kommer flera temadagar anordnas i samarbete 
med berörda länsförbund. FUB vill samla in så 
många röster som är möjligt från medlemmar i 
syfte att påverka utredningen och att stärka LSS.  
En annan viktig arbetsuppgift för hela organisatio-
nen är att fortsätta bygga förtroende och skapa tillit 
så att vi tillsammans agerar som en trovärdig och 
välkänd aktör med tydligt fokus på verksamhetens 
syfte och mål. Arbetet fortsätter med att tydliggöra 
roller och ansvarsfördelning mellan förbundsstäm-
man, förbundsstyrelsen och Riksförbundets kansli. 

Med anledning av det minskade medlemsan-
ta let samt färre lokalföreningar kommer en större  
satsning göras kring medlemsrekrytering men även 
för att ge stöd åt FUB:s läns- och lokalförbund för 
att få en ökning framåt men även en föryngring av 
medlemsstocken.

Det pågående arbetet med att stärka kommuni-
kationen inom FUB kommer fortsätta att utveck-
las. En kommunikationsstrategi är framtagen och 
kommer genomsyra det kommunikativa arbetet i 
den utåtriktade verksamheten och även inom FUB. 
Kommunikationen med och förhållningssättet till 
beslutsfattare ska utvecklas. Det intressepolitis-
ka arbetet ska förflyttas i en riktning som innebär 
att rörelsens medlemmar betraktas som en resurs i 

samhället och inte en belastning. Denna förflyttning 
omfattar självfallet även anhöriga/närstående. All 
dialog med myndigheter och kommuner ska känne-
tecknas av konstruktivitet. Detta är ett vägvinnande 
förhållningssätt som gagnar rörelsens medlemmar 
på kort och lång sikt.

De hinder som återfinns idag såsom med-
lemsregister och hemsida, ska åtgärdas i den takt 
som de ekonomiska förutsättningarna medger. 
Åtgärden prioriteras då efterfrågan från lokal-
föreningarna är stor. Det är helt centralt för rö-
relsen att visa medlemsnytta i konkret handling.  
Samarbetet med Klippan ska fortsätta att utvecklas. 
Kännetecknet ska vara inkluderande och ett fortsatt 
samarbete. Detta synsätt ska prägla hela rörelsen, 
kansliet också. 

Styrelsearbetet kommer att vidareutveck-
las. Roller och ansvar kommer att förtydli-
gas och ledningsprocessen med planering –  
genomförande – upp följning ska förstärkas, upp-
följning kommer att prioriteras. 
Detta skapar förutsättningar för väl avvägda strate-
giska beslut som bär mot ett långsiktigt perspektiv.

Det strategiskt viktiga eko no  miarbetet kom-
mer fortsätta och kost nads effektiva lösningar 
och arbetssätt kommer implementeras och där-
utöver ska intäkterna ses över för att på kort och 
lång sikt öka. Detta ger en långsiktig ekonomisk 
hållbarhet för FUB.
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F Ö RVA LT N I N G

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 9 gånger under 
år 2016.
Mandatperioden 2016-2017:
Styrelsens sammansättning och specialintressen
under mandatperioden 2016-2017:

 Thomas Jansson, 
 Förbundsordförande. LSS, skolfrågor, rättvise-
frågor, barnkonventionen, internationella frågor.
 Lillemor Holgersson, 
 1:e vice ordförande. Personer med utvecklings-
störning, Klippan, rättsfrågor, Hälsa och sjuk-
vårdsfrågor.
 Jan-Åke Wendel, 
 2:e vice ordförande. Allas rätt i samhället, färd-
tjänst, föreningskunskap, företagssponsring

Ordinarie ledamöter:
 Gert Iwarsson, 
 Ekonomi, medlemsrådgivning, arbete/daglig 
verksamhet 
 Annelie Sylvén Troedsson, 
 LSS, föräldrar med utvecklingsstörning, kom-
munikation, rättsfrågor. 
 Pentti Lamberg,
 Skola, fysisk aktivitet, arbete, LSS.
Elisabeth Sandlund, 
Kommunikation, LSS 

Monica Stjernsten
 Fritiden, Livet i gruppbostad, Hälsa och sjuk-
vårdsfrågor.

Ersättare:
 Helena Molker-Lovén, 
 Personalkompetens, kvalitetsutveckling inom 
LSS verksamhetsområde, mänskliga rättigheter, 
LSS, skolfrågor, flerfunktionshinder.
 Anna Hildingsson, 
 Skapa arbetsplatser och utbildning för personer 
med utvecklingsstörning. 
Stefan Römer, 
Rättsfrågor, personalkompetens

Rikssektionen Klippans styrelse
Rikssektionen Klippans styrelse har sammanträtt  
5 gånger under år 2016. Val till Rikssektionen  
Klippans styrelse, sker vid riksstämman, som samlas 
vart annat år.
Mandatperioden 2016-2018:

Anna Hildingsson, ordförande
Jan Pettersson, vice ordf.

Ordinarie ledamöter:
Per-Åke Berglund
Gunilla Karlsson
Markus Petersson
Sara Brännström
Kristine Petersson

RESULTATRÄKNING
Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1

Medlemsavgifter 2 2 826 2 716
Gåvor & testamenten 3 1 319 1 063
PostkodLotteriet 6 000 5 000
Bidrag 4 15 251 18 353
Övriga verksamhetsintäkter 5 4 303 3 177
Summa verksamhetens intäkter 29 699 30 309

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 6, 7 -17 629 -20 691
Personalkostnader 8 -11 313 -13 923
Avskrivningar, nedskrivningar -86 -1 030
Övriga verksamhetskostnader -10 -
Resultat från försäljning av fastighet - -325
Summa verksamhetens kostnader -29 038 -35 969

Verksamhetsresultat 661 -5 660

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 826 963

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 125
Värdereglering av värdepapper,netto -457 863
Summa finansiella intäkter 414 1 951

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -12
Summa resultat från finansiella investeringar -4 -12

Resultat efter finansiella poster 1 071 -3 721

Årets resultat 1 071 -3 721

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 1 071 -3 721
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år - 45
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 1 071 -3 676
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BAL ANSRÄKNING
Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar 1
Materiella anläggningstillgångar
Mark 9 - -
Inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet 10 37 167

37 167
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 11 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 21 447 30 273

21 547 30 373
Summa anläggningstillgångar 21 584 30 540

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 610 310
Övriga fordringar 1 201 776
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 035 1 840

3 846 2 926
Kassa och bank 10 691 5 039
Summa omsättningstillgångar 14 537 7 965

Summa tillgångar 36 121 38 505

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 3 470 3 470
Balanserat kapital 22 635 26 356
Årets resultat 1 071 -3 721
Summa eget kapital 27 176 26 105
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 730 560
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 4 401 9 425
Övriga skulder 1 007 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 807 1 855
Summa kortfristiga skulder 8 945 12 400

Summa eget kapital och skulder 36 121 38 505

N OT E R

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredo-

visningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt 

FRII's styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är 

oförändrade från föregående år.

Intäkter

Medlemsintäkter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 

i förbundet. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning 

från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod 

som avses.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de er-

hålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en 

tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas 

direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att sta-

digvarande bruka i verksamheten redovisas som anlägg-

ningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovi-

sas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I 

de fall förbundet lämnat en ersättning för att erhålla gåvan 

minskas gåvans värde med ersättningen.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att er-

hålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bi-

draget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 

till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. 

för administration) redovisas samma räkenskapsår som 

den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 

tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där organisationen är leasetagare re-

dovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 

avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 

redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 

avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de an-

ställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 

avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 

tjänas in.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-

ningsvärde minskat med asvskrivningar enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
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nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier och datorer 5 år

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet

5 respektive 20 år

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i 

K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån an-

skaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkning-

en inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga 

fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas 

i balansräkningen när Riksförbundet FUB blir part i instru-

mentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har 

löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort 

sett alla risker och förmåner som är förknippade med 

äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 

förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre 

innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas 

på lång sikt. Tillgångar ingående i postenredovisas inled-

ningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning 

värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning 

av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande  

tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effek-

tivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 

värde minskning.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-

ningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.  

I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 

aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 

och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de 

uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som 

intäkt.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag

Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor 

som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte 

uppfyllts. Intäktsredovisning sker på sådant sätt att in-

täkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att 

täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög 

grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kom-

mer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att 

de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bi-

drag nettoredovisas mot kostnader.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redo-

visas ännu inte förbrukade gåvor samt fonder och andra 

ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Not 2   Medlemsavgifter
2016 2015

2 826 2 716

Medlemsavgiften har under 2016 uppgått till 130 kr för 
huvudmedlem och 30 kr för familjemedlem.

Not 3   Gåvor
2016 2015

Gåvor redovisade i resultaträkningen

Humanfonden 576 546

Allmäna gåvor 241 338

Minnes- och högtids-
gåvo

66 118

Testamentesgåvor 435 61

Summa 1 318 1 063

Not 4   Bidrag
2016 2015

Bidrag och offentliga bidrag  
redovisade i resultaträk ningen

Offentliga bidrag

Statsbidrag 8 569 8 252

Lönebidrag 248 342

8 817 8 594

Övriga bidrag

Bidrag till projekt 6 434 9 760

15 251 18 354

Not 5   Övriga verksamhetsintäkter
2016 2015

Försäljning infor-
mationsmaterial, 
FUB-produkter 
m.m. 

62 90

Deltagaravgifter 1 441 859

Prenumerationer 118 147

Annonser 289 510

Tjänster, ut-
bildningar och 
föreläsningar

2 155 1 572

Vidarefakture-
ring föreningar

215 -

Sponsring 23 -

4 303 3 178

Not 6    Operationella leasingavtal  
- leasetagare

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseen-
de icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning 
inom ett år

414 422

Förfaller till betalning 
senare än ett men inom 
fem år

1 655 1 747

Förfaller till betalning 
senare än fem år

517 517

Summa 2 586 3 169

Under perioden kostnads-
förda leasingavgifter

465 852

I organisationens redovisning utgörs den operationella 
leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.
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Not 7   Övriga externa kostnader
2016 2015

Leasingkostnader exkl. lokalhyra 38 41

Lokalkostnader inkl städning 747 1 382

Förbrukningsinventarier/ 
reparationer

219 144

Frakter 96 63

Resekostnader inkl. kost & logi 4 017 5 662

Post- och telekommunikation 1 463 1 654

Tidningar/information/ 
kontorskostnader

3 772 3 318

Föreningsavgifter och lämnade 
bidrag

1 406 2 342

Övriga externa tjänster 5 870 6 085

Totalt 17 628 20 691

Not 8   Personal m.m.
2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 10 13

Män 7 7

Totalt medelantal anställda 17 20

I medelantalet anställda ingår inte anställda som 
uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbas-
belopp 22 200 kr (22 250 kr). Detta har gjorts med stöd 
av BFNAR 2006:11.

Könsfördelning i styrelse och bland ledande  
befattningshavare.

Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 4 6

Män 4 6

Totalt 8 12

Kanslichef och andra ledande befattningshavare  
på balansdagen

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Löner, arvoden och andra ersättningar

Ledamöter i styrelse  
och kanslichef

1 192 1 303

Anställda 6 700 8 834

Totalt 7 892 10 137

Pensionskostnader och andra sociala avgifter

Pensionskostnader  
exkl. särskild löneskatt

506 339

Andra sociala avgifter  
enligt lag och avtal

2 558 3 315

Av pensionskostnader avser 30 240 kr styrelse  
och kanslichef.

3 064 3 654

Avtal om avgångsvederlag: 
Organisationen har träffat avtal med kanslichefen att 
om arbetsgivaren säger upp anställningen utgår, inklu-
sive uppsägningslön, ett avgångsvederlag motsvarande 
tolv månadslöner. (660 tkr)

Not 9   Mark 

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde - 425

Omklassificeringar - -

Försäljningar och utrange-
ringar

- -425

Utgående redovisat värde 0 0

Det redovisade beloppet avser fastigheten Gagnef 
Tjärna 37:54, vars bokförda värde är 1 kr.

Not   10 Inventarier
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffnings-
värde

4 423 4 412

Inköp - 11

Försäljningar och utrange-
ringar

-2316 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 107 4 423

Netto anskaffningsvärde 2 107 4 423

Ingående avskrivningar -3 749 -3 227

Försäljningar och utrange-
ringar

1 765 -

Årets avskrivningar -86 -522

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-2 070 -3 749

Ingående nedskrivningar -508 -

Försäljningar och utrange-
ringar

508 -

Årets nedskrivningar - -508

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

0 -508

Utgående redovisat värde 37 166

Not 11   Andelar i dotterföretag
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffnings-
värden

100 100

Utgående anskaffnings-
värden

100 100

Redovisat värde 100 100

Namn Antal Andelar

Kapital-
andel  

%

Röst-
rättsan-

del  
%

Bokfört 
värde 

16-12-
31

Bokfört 
värde 

15-12-
31

Kun-
skap & 
Kom-
petens 
AB

100 100 100 100 100 100

S:a 100 100

Not 12   Värdepappersinnehav
2016-12-31 2015-12-31

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

31 024 37 486

Investeringar under året 4 957 3 425

Omklassificering - 425

Avyttringar -13 325 -10 313

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

22 656 31 023

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

-751 -1 615

Återföring av nedskriv-
ningar

- 1 615

Årets nedskrivningar -457 -751

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

-1 208  -751

Utgående bokfört värde 21 448 30 272

Varav bokfört värde mark-
nadsnoterade värdepapper

20 303 28 671

Marknadsvärde noterade 
värdepapper

22 022 30 456
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Not 13    Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 66 233

Övriga förutbetalda kost-
nader

916 237

Upplupna intäkter 1 054 1 370

Summa 2 036 1 840

Not 14  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2016 2015

Ingående balans 9 425 9 959

Erhållet under året 1 969 8 831

Ianspråktaget under året -6 538 -9 300

Återbetalt under året -455 -65

Summa utgående balans 4 401 9 425

Specifikation av utgående balans

Bidrag från Postkodlotteriet 3 474 7 317

Bidrag från Allmänna  
arvsfonden

798 1 890

Bidrag övriga 129 218

Summa 4 401 9 425

Not 15   Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2016 2015

Upplupna semesterlöner 331 443

Upplupna sociala avgifter 202 463

Övriga upplupna kostnader 437 429

Förutbetalda intäkter 838 520

Summa 1 808 1 855

Not 16    Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

Den 6 mars meddelade Postkodlotteriet att Riksförbundet 

FUB:s basstöd för 2017 uppgår till 7 milj, som Riksförbun-

det FUB tilldelas som förmånstagare hos Postkodlotteriet.

Thomas  Jansson
Förbundsordförande

Lillemor  Holgersson
1:e vice ordförande

Jan-Åke  Wendel
2:a vice ordförande

Elisabeth Sandlund Gert  Iwarsson

Pentti  Lamberg Annelie  Sylvén Toredsson Monica  Stjernsten

Stockholm den 18 mars 2017
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-04-06

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika  Granholm Dahl Kjell-Göran  Hansson Kerstin Tegnér
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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R EV I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Riksförbundet FUB för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat för året en-
ligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen  
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed be-
skrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revi-
sorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad re-
visor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra in-
formationen. Den andra informationen består av se-

parat avgiven Verksamhetsberättelse för 2016 (men 
innefattar inte årsredovisning och vår revisions-
berättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen om-
fattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra infor-
mation.

I samband med vår revision av årsredovisning-
en är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar inne-
hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts av-
seende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felak-
tighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har ing-
et att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:
•  identifierar och bedömer jag riskerna för vä-

sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av för-
bundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i sty-
relsens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel-
sen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verk-
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samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händel-
ser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida årsredovisningen har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen ger en rättvisande bild av förbundets re-
sultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 

även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Riksförbundet FUB för år 2016.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar sty-
relsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till förbundet enligt god revisorssed i Sveri-
ge. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd el-
ler gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranle-
da ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den auktoriserade revisorn pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på den auktoriserade re-
visorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för förbundets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt ut-
talande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 6 april, 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika  Granholm Dahl Kjell-Göran  Hansson Kerstin Tegnér
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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