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FUB:s Värdegrund 

 

Alla människor har lika värde 
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Det innebär att: 

• Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.  

 

• Alla ska bemötas av förståelse och respekt för 

den personliga integriteten. 

  

• Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet 

att påverka sitt liv och sin vardag.   
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Det betyder att, forts.: 

• Alla människor har samma rättigheter och 

skyldigheter.  

 

• Alla har rätt till en god och allsidig personlig 

utveckling. 

  

• Samhället har det yttersta ansvaret för att varje 

enskild individ får det stöd han eller hon behöver 
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FUB:s organisation 
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Lokalföreningarna 

 

Föreningarna ska ansvara för opinionsbildning, 

lokal intressepolitisk bevakning samt samverka 

med kommunala och andra myndigheter. 

Föreningarna ska också fånga upp medlemmarnas 

behov av kunskap, sociala kontakter, nätverk och 

träffpunkter. 



2016-05-22 

Länsförbunden 

Lokalföreningar inom samma län/region samlas i 

ett läns/regionförbund.  

 

Läns/regionförbunden ska bevaka frågor som är 

angelägna för lokalföreningarna på läns-/regional 

nivå, förmedla kunskap och vara ett samordnande 

forum för utbyte av erfarenheter mellan 

lokalföreningarna 
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Riksförbundet 

1. Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med 

övergripande frågor som rör hela landet.  

2. Riksförbundet ska ge stöd och service åt 

lokalföreningarna, sektionerna och 

läns/regionförbunden.  

3. Riksförbundet ska tillvarata kunskap och forskning 

om personer med utvecklingsstörning och föra den 

kunskapen vidare. 
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Rikssektionen Klippan 

För att ge personer med utvecklingsstörning ökat 

inflytande har Rikssektionen Klippan bildats.  

 

Klippans uppgift är att föra fram åsikter och 

erfarenheter från personer med utvecklings-

störning. Detta ska vara en självklarhet och en 

viktig del av FUB:s arbete.  
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Rikssektionen Klippan forts.: 

Riks-Klippan ska också ge stöd till  

länsförbundens och lokalföreningarnas  

egna Klippansektioner. 
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Riksförbundets verksamhetsinriktning 
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1. 

Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med 

övergripande frågor som rör hela landet 

Enhet för: Intressepolitik 

 

Information (lobby)-verksamhet genom 
uppvaktningar av Utskott, Riksdagsgrupper, 
Departementen och centrala myndighetet mm 
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2.  

Riksförbundet ska ge stöd och service åt 

lokalföreningarna, sektionerna och 

läns/regionförbunden.  

 

 Enhet för: 

 Organisationsstöd / kommunikation 
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 Referensgrupp organisationsstöd 
 

 
•  Mer utbildning, gärna på distans, exempelvis om 

styrelsearbete, LSS, intressepolitik mm. 

• Göra det enklare för personer med utvecklingsstörning 

att verka inom FUB 

• Länkar och tips för samarbete med andra föreningar och 

organisationer 

• Lära av varandra, sprida kontakter och goda exempel 

• Bättre och mer info och material från Riksförbundet att 

arbeta vidare med lokalt 
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2. Stöd åt lokalföreningarna 

• Medel i budget för lokalföreningar att söka inför specifika 

aktiviteter. Återrapportering för att få goda exempel och 

sprida erfarenheter till rörelsen.  

• Utifrån lokalföreningars verksamhetsberättelser sprida 

det arbete som gjorts lokalt vad gäller intressepolitik. 

Sprida goda exempel och idéer. 

• Tjänstemän och FS-ledamöter besöker lokalföreningar 

och deltar i möten (uppsökande verksamhet). 

Kommunicera resultat till FS och rörelsen. Reportage i 

Unik. 
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 3. Riksförbundet ska tillvarata kunskap och   

forskning om personer med utvecklingsstörning 

och föra den kunskapen vidare. 

 

Forskning / kunskap genom samverkan 
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Forskning / kunskap genom samverkan: 

- anlita forskare som tar fram kunskapsöversikter inom 

relevanta områden - hemsida, temanummer i Unik 

 

- ge ut nyhetsbrev med samlad information från 

myndigheter, FoU osv. Vem som helst ska kunna anmäla 

sig till nyhetsbrevet (eller för medlemmar bara?) 
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Forskning / kunskap genom samverkan: 

• anordna årlig FUB-konferens, alternativt vara 

mer framträdande på Intradagarna (FUB och 

Intradagarna?) 

• samla in och sprida information om utvecklings-

projekt där FUB-föreningar i landet är 

medsökande eller deltar i referensgrupper 
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Forskning / kunskap genom samverkan: 

• Skapa nätverk och kontakter med organisationer och 

verksamheter som har kunskap inom vårt område, veta 

vilka personer i Sverige eller internationellt som har 

expertkunskap inom olika områden 

• Driva projekt, vara medsökande, ingå i referensgrupper, 

samverka med FoU-enheter osv. 

• Intressepolitiskt samarbete med relevanta 

funktionshinderorganisationer i Sverige och 

internationellt samt kommunicera till rörelsen. 
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Skapa en resurswebbplats 

 

 

• Förmedla information 

• Mest sökta webb-plats för kunskap om 
utvecklinsstörning 
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Fråga inte vad FUB kan göra för dig. 

 

Fråga vad du kan göra för FUB! 


