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Ett samhälle, en värld, där 
personer med 

utvecklingsstörning kan leva sitt 
liv som alla andra.



Riksförbundets Kansli

Kanslichef

Organisationsstöd Intressepolitik Postkodprojekt Ala

Ekonomi och 
lön

Ledningsgrupp



Befattningar på kansliet idag
• Kanslichef, Maria Sundström

• Ekonomi - PwC

• Intressepolitik 
- Förbundsjurist/teamledare, Vakant – rekrytering pågår
- Förbundsjurist, Nina Alander
- Ombudsman, Eva Borgström
- Ombudsman, Judith Timoney
- Ombudsman/projektsamordnare, Zarah Melander



forts

• Organisationsstöd

- Försäkringsansvarig/teamledare, Per Liljeroos
- Kommunikatör/webbansvarig, Victoria Sjöström
- It/system ansvarig, Robert Gardsäter
- Ekonomass/medlemsregister, Tor-Björn Rahm
- Organisationsstödjare till lokal o länsförb, Kia Mundebo
- Kurs och konferensansvarig, Pia Sandberg
- Administration assistent , Gabriella Stockman
- Informatör person med egen erfarenhet, Vakant

• Projekt
- Postkodlotteriet Jesper Tottie, Johanna Bergsten, Isabelle Wigren
- Allmänna arvsfonden, alla avslutade, fler nya på gång.



Personal från kansliet som är här idag!
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Judith Maria
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Zarah

Robert

Per



Nuläget

• LSS

• Hälsa och sjukvårdskommittén

• Skola och utbildningskommittén

• Utvärdering av arbetsmiljön 

• Utvärdering av den nya organisationen från jan 2016

• Almedalen

• Fungerande medlemsregistret

• Digitalisering av organisationen

• Planeringsdagar för förbundsstyrelsen och kansliet



Utmaningar

• Ekonomin!!!

• LSS – utredningen!!!

• Resurser!!!

• Våga prioritera!!!

• Stärka FUB som organisation



1956-klubben!



Medlemmar, lokalföreningar samt stadsbidrag ÅR Antal medlemmar Antal lokalföreningar Statsbidrag

2010 26 334 151 8. 825 milj

2012 26 508 147 8. 616

2014 25 158 149 8.189

2015 24 825 145 8. 252

2016 24 588 142 8.463

Om statsbidrag, medlemsantal och antal lokalföreningar

(ur ansökningar statligt bidrag vilket gör att det inte helt stämmer med tex årsredovisning)



Under året har förbundet kartlagt behoven för lokalföreningarna/länsförbunden. 
Detta har vi gjort med de årsrapport, besök hos lokalföreningar och med hjälp av 
framtidsgruppen.

• Utbildning, gärna på distans, i tex styrelsearbete, intressepolitik, LSS-skola
• Länkar och tips för samarbete med andra, ex SISU, Parasport, SV, Anhörigstöd
• Lära av varandra, sprida kontakter och goda exempel, länkar, artiklar via riks och 

kontaktuppgifter
• Plattform där föreningar kan mötas på nätet
• Bättre info och material från Riks att arbeta vidare med lokalt, exempelvis fler rapporter 

och stödmaterial för hur man kan arbeta vidare med dem, mallar och lathundar i många 
olika frågor som underlättar lokalföreningarnas arbete

• Profilsaker för att visa att de finns samt
• Ökad transparens i förbundet
• Diskussioner kring länets roll
• Vägledning
• Bättre och enklare medlemsregister
• Enklare för personer med utvecklingsstörning att verka inom FUB
• FUB behöver bli mer begripligt
• FUB behöver öka tillgängligheten både internt och externt



Följande förbättringsområden

 FUB behöver tydliggöra medlemsnyttan. Varför ska jag bli medlem i FUB? Varför ska 

jag som är medlem stanna kvar?

 FUB behöver skapa flera dialoger och fråga efter medlemmarnas och andras åsikter. 

Inte bara ge ut information som en slags monolog ”uppifrån och ut”.

 FUB behöver rikta sig utåt och skapa relationer. 

 FUB behöver skapa mer målgruppsinriktad kommunikation ex : ”Du som är nybliven 

förälder…”

 Vi behöver ta reda på vad olika målgrupper vill ha, ex ungdomar, nyblivna föräldrar 

etc

 Vi behöver bli bättre på att visa att FUB gör skillnad. Kan tex använda personliga 

historier om människor som sökt hjälp hos medlemsrådgivare och rättsombud. 

Historierna kan avidentifieras men allra bäst om man får en personlig historia

 Storytelling är ett effektivt verktyg för att förmedla känslor och befästa nya normer. 

Det är bra för att visa nyttan på individnivå. Det är också en hållbar form av 

kommunikation som är intressant länge. Detta bör vi använda!

 FUB bör vara tydligare med att visa varifrån/vem som ger information. Vem ska man 

kontakta om man vill veta mer?



Prioriterade områden är,
 Basutbildning

 Digitala och fysiska möten, beroende på vilken generation vi 

pratar med. Små/äldre barns förälder, yngre vuxna, äldre 

vuxna.

 Föreningshjälp, snabb utryckning till föreningar som behöver 

hjälp, tillhanda hålla föreningspärm för krishjälp

 Tydliga roller så att vi alla vet vilka ansvarsområde Riks, läns 

samt lokalföreningar ansvarar för. 

 Föreläsningsdagar på flera platser ute i landet



Klippan efterfrågar

• Mer delaktighet och inflytande

• Mer kognitiv anpassning av FUB:s verksamhet(på möten med struktur, 

presentationer, hålla tider, pauser, lättläst, etc) 

• Informatörsutbildning

• Utbildning av handledare



Tillsammans kan vi klara våra utmaningar!


