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                    Inbjudan 
               Stockholm i april 2015 

                        

     

 

     

 

Grundutbildning för blivande medlemsrådgivare och rättsombud 

5-6 september 2015 

 

Hjärtligt välkomna till grundutbildningen i Stockholm. FUB behöver många fler 

medlemsrådgivare och rättsombud. Utbildningen delas i två delar men vissa 

programpunkter kan vara gemensamma.  

 

Som medlemsrådgivare arbetar du ideellt med stöd till medlemmar i FUB och 

Klippan (vuxna personer med utvecklingsstörning). En viktig uppgift kan vara att 

fungera som coach vid myndighetskontakter, d.v.s. inte föra medlemmens talan men 

väl att vara stöd inför eller vid ett viktigt möte. En medlemsrådgivare kan också ta 

initiativ till nätverk för medlemmar i olika livsfaser. 

Grundutbildningen kommer bl.a. att innehålla grundläggande kunskap om 

Förvaltningslagen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Vi kommer även att ta upp stöd med fokus på hjälp till självhjälp. Ombudsmännen på 

Riksförbundet FUB prioriterar alltid dig som är medlemsrådgivare då du är i behov av 

stöd eller kunskap relaterat till åtaget ärende. 

 

Även som rättsombud arbetar du ideellt. Grundutbildningen för rättsombud 

behandlar rollen som rättsombud och grundläggande juridik inom relevanta 

rättsområden för våra medlemmar. Att vara rättsombud kan t.ex. innebära att du 

handlägger enklare juridiska frågor som medlemmen själv inte förmår att klara av. Det 

kan också handla om att följa medlemmen till en myndighet/domstol som stöd i 

juridiska angelägenheter som för denne känns krångliga eller skrämmande. Juristerna 

på Riksförbundet FUB prioriterar alltid dig som är rättsombud, då du är i behov av 

stöd eller kunskap relaterat till åtaget ärende. 

 

Utöver de två inledande utbildningsdagarna blir det en tredje 

grundutbildningsdag 6/11 2015. Denna dag ligger i direkt anslutning till den 

årliga fortbildningen (7-8/11 i år) för samtliga medlemsrådgivare och rättsombud, både 

”nya och gamla”. Du som går grundutbildningen förutsätts även delta under 

fortbildningsdagarna. Särskild inbjudan skickas till dessa dagar.                          

     Var god vänd! 
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Praktisk information 

 

Datum: 5-6  september, start kl 09.30 på lördag och avslut kl 15.00 på söndag. 

 Obs! För att grundutbildningen ska betraktas som fullgjord ska du delta 

 under hela utbildningen. 

 

Plats: Hotell Park Inn Solna, inne i Solna centrum, Hotellgatan 11. 

 Tel 08-470 91 00. Tunnelbanans blå linje går till Solna Centrum. 

 

Avgift: Utbildningen är kostnadsfri. Hotellrum från kvällen innan (fredag) ingår 

endast för dem som inte  hinner fram till start annars. Avbokning senare 

än 14 dagar före utbildningstillfället utan giltigt skäl debiteras deltagaren 

med Riksförbundets faktiska kostnader.  

 

Resor: Alla bokar sin resa enligt FUB:s resebokningsinformation. Läs 

 resepolicyn först! Tänk på att utbildningen slutar kl 15.00!  Resepolicyn

 och bokningsinfo bifogas. 

 

Anmälan: Anmälan på bifogad blankett ska vara Riksförbundet tillhanda  

 senast 4 augusti 2015. Observera sista anmälningsdagen! Vi måste 

 veta gruppens storlek då och tar inte emot anmälningar efter den 

 dagen. 

 Du kan mejla anmälan till: konferens@fub.se eller skicka den per post. 

  

Vill du veta mer om utbildningen eller har du några praktiska 

frågor?  Kontakta Tuula Augustsson, tel 08-508 866 41, e-post: tuula.a@fub.se 

 

Med vänlig hälsning 

Riksförbundet FUB 

 

 

Thomas Jansson 

Förbundsordförande 
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