
1 
 

 
Motioner 

med förbundsstyrelsens yttranden 

och förslag till beslut 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUB:s förbundsstämma 

21-22 maj 2016 

  



2 
 

 

Motioner inför förbundsstämman 2016 

Innehåll 
Motioner till FUB:s förbundsstämma 2016 Lättläst .............................................................................. 5 

Motion 1 .................................................................................................................................................. 6 

Stadgemotion Förbundsstämma vartannat år .................................................................................. 6 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ........................................................ 7 

Motion 2 .................................................................................................................................................. 7 

Stadgemotion Riksstämma vartannat år ........................................................................................... 7 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ........................................................ 7 

Motion 3 .................................................................................................................................................. 8 

Stadgemotion Omval till förbundsstyrelsen en gång ........................................................................ 8 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ........................................................ 8 

Motion 4 .................................................................................................................................................. 9 

Hur länge ska man få sitta i Riks-Klippans styrelse? ......................................................................... 9 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ........................................................ 9 

Motion 5 ................................................................................................................................................ 10 

Inbetalningsavi för medlemsavgiften och medlemskort kommer samtidigt ................................. 10 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 10 

Motion 6 ................................................................................................................................................ 11 

Intradagarna ska vara billigare för FUB-medlemmar ...................................................................... 11 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 11 

Motion 7 ................................................................................................................................................ 12 

Boendestöd ska ingå i LSS ................................................................................................................ 12 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 12 

Motion 8 ................................................................................................................................................ 12 

Ersättning för vård av Unga Vuxna finns inte .................................................................................. 12 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 13 

Motion 9 ................................................................................................................................................ 13 

Biståndshandläggare ska ta större ansvar ....................................................................................... 13 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 15 

Motion 10 .............................................................................................................................................. 15 

Möten med datorn eller mobilen..................................................................................................... 15 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 16 

Motion 11 .............................................................................................................................................. 17 



3 
 

FUBs arbete för kognitivt stöd, tillgänglighet och standardisering ................................................ 17 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 19 

Motion 12 .............................................................................................................................................. 19 

Läkare i gruppbostäder ..................................................................................................................... 19 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 20 

Motion 13 .............................................................................................................................................. 21 

Dialogmöten ..................................................................................................................................... 21 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 22 

Motion 14 .............................................................................................................................................. 22 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 23 

Motion 15 .............................................................................................................................................. 24 

Hela FUB ska få information om förändringar i FUB ....................................................................... 24 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 25 

Motion 16 .............................................................................................................................................. 25 

Utredning om länsförbunden och hela FUB ........................................................................................ 25 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 26 

Motion 17 .............................................................................................................................................. 27 

FUBs arbete i andra länder ............................................................................................................... 27 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 28 

Motion 18 .............................................................................................................................................. 28 

Information från förbundsstyrelsen ................................................................................................ 28 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 29 

Motion 19 .............................................................................................................................................. 30 

Förbundsstyrelsens protokoll ........................................................................................................... 30 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 31 

Motion 20 .............................................................................................................................................. 32 

LSS-kommittén .................................................................................................................................. 32 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 32 

Motion 21 .............................................................................................................................................. 33 

Hälso- och sjukvård ........................................................................................................................... 33 

Förbundsstyrelsens yttrande Så här tycker förbundsstyrelsen ...................................................... 34 

Motioner till FUB:s förbundsstämma 2016 ......................................................................................... 36 

Motion 1 Stadgemotion ....................................................................................................................... 36 

Motion 2 Stadgemotion ....................................................................................................................... 37 

Motion 3 Stadgemotion ....................................................................................................................... 38 

Förbundsstyrelsens yttrande............................................................................................................ 39 



4 
 

Motion 4 Stadgemotion ....................................................................................................................... 40 

Förslag om stadgeförändringar ................................................................................................ 41 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Motion 1, 2, 4 ........................................................... 42 

Motion 5 ................................................................................................................................................ 44 

Inbetalningsavi för medlemsavgiften och medlemskort kommer samtidigt ................................. 44 

Förbundsstyrelsen yttrande ............................................................................................................. 45 

Motion 7 ................................................................................................................................................ 46 

Boendestöd ska ingå i LSS ................................................................................................................ 46 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 47 

Motion 8 ................................................................................................................................................ 49 

VAUV – Vård av Unga Vuxna som omfattas av LSS, finns inte men saknas ................................... 49 

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ................................................................................. 50 

Motion 9 ................................................................................................................................................ 51 

Införande och tydliggörande av tjänstemannaansvar utifrån sin yrkesutövning i samband med 

biståndshandläggning ....................................................................................................................... 51 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut .................................................................................... 53 

Motion 10 .............................................................................................................................................. 56 

Digitalt samtalsrum – Adobe Connect eller dylikt ........................................................................... 56 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 57 

Motion 11 .............................................................................................................................................. 58 

Angående FUB:s arbete inom området kognitivt stöd, tillgänglighet och standardisering ........... 58 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 63 

Motion 12 .............................................................................................................................................. 64 

Avtal om läkarmedverkan samt årliga hälsokontroller ................................................................... 64 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 65 

Motion 13 .............................................................................................................................................. 67 

Angående Dialogmöten .................................................................................................................... 67 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 68 

Motion 16 .............................................................................................................................................. 69 

Länsförbundens uppdrag och FUB organisation .............................................................................. 69 

Motion 17 .............................................................................................................................................. 70 

FUB:s internationella arbete ............................................................................................................ 70 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 71 

Motion 21 .............................................................................................................................................. 73 

Hälso- och sjukvård ........................................................................................................................... 73 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................... 75 



5 
 

Avvisade motioner med motivering .................................................................................................... 81 

Motion 6 ............................................................................................................................................ 81 

Subventionerade Intradagar ........................................................................................................ 81 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING ......................................................................................... 82 

Motion 14 .......................................................................................................................................... 83 

Behovet av adekvat kompetens hos kansli och kansliledning .................................................... 83 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING ......................................................................................... 84 

Motion 15 .......................................................................................................................................... 85 

Vikten av förankring inom rörelsen vid organisationsförändring m.m. ..................................... 85 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERNG .......................................................................................... 86 

Motion 18 .......................................................................................................................................... 87 

Information från förbundsstyrelsen ............................................................................................ 87 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING ......................................................................................... 88 

Motion 19 .......................................................................................................................................... 89 

Förbundsstyrelsens protokoll ....................................................................................................... 89 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING ......................................................................................... 90 

Motion 20 .......................................................................................................................................... 91 

LSS-kommittén .............................................................................................................................. 91 

FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING ......................................................................................... 92 

 

Motioner till FUB:s förbundsstämma 2016 Lättläst 
 

En motion är ett förslag från en FUB-medlem,  

en FUB-förening eller ett länsförbund i FUB. 

Förbundsstyrelsen och Riks-Klippans styrelse 

säger vad de tycker om motionen. 

Det kallas för yttrande.  

Deltagarna på förbundsstämman säger ja eller nej 

till motionen. 

Om stämman säger ja till en motion 

ska FUB arbeta med det förslag som står i motionen. 
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Motion 1       

Stadgemotion 

Förbundsstämma vartannat år 
FUB har ordnat förbundsstämmor i flera år. 

Länsförbund och föreningar borde vara intresserade 

av att skicka någon till förbundsstämman. 

Men många lokalföreningar och länsförbund 

är inte med på förbundsstämmorna. 

 

FUB har mycket färre medlemmar nu 

än för 20 år sedan. 

Färre motioner har kommit in till förbundsstämmorna. 

 

Förbundsstyrelse och kommittéerna hinner inte arbeta  

med de få motioner som kommer in.  

Det är mycket arbete för kansliet att ordna en förbundsstämma. 

 

Vi tycker att FUB ska ordna landsmöten vartannat år. 

 

FUB måste arbeta mycket med att få fler medlemmar i FUB  

som är mer intresserade. 

 

Förslag 

FUB ska ha landsmöte vartannat år. 

FUB Västra Götaland 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

Då måste FUB ändra sina stadgar. 

 

 

Motion 2       

Stadgemotion 

Riksstämma vartannat år 
Klippan har haft riksstämma vart tredje år 

allt sedan Klippan bildades. 

Vi tycker att det är för långt mellan riksstämmorna. 

Motioner och frågor hinner bli för gamla 

när FUB berättar vad de gjort vart tredje år. 

 

Förslag 

FUB ska ha riksstämma vartannat år. 

Klippan Västra Götaland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

FUB måste då ändra sina stadgar. 
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Motion 3       

Stadgemotion 

Omval till förbundsstyrelsen en gång 
En ledamot i förbundsstyrelsen väljs på tre år. 

Vi tycker att en ledamot 

bara ska kunna väljas igen en gång.  

Det blir sammanlagt sex år. 

 

Då skulle förbundsstyrelsen få mer nya idéer. 

Valberedningen skulle få arbeta mer 

med att hitta nya ledamöter från hela FUB. 

 

Personer med särskilda kunskaper 

kan vara med i kommittéer under en längre tid. 

 

Den här motionen har vi skickat in tidigare 

men det har inte förändrats. 

Därför tycker vi att stadgarna ska ändras 

så som motionen föreslår. 

 

Förslag 

Ledamöter i förbundsstyrelsen ska bara kunna väljas om en gång. 

Länsförbundet FUB i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

Det ska inte stå i stadgarna 

för det kan hända att det fattas ledamöter till förbundsstyrelsen 
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och då ska ledamöter kunna vara kvar i förbundsstyrelsen. 

Men det ska stå med i FUBs skrift God föreningssed 

som det gör nu. 

 

 

Motion 4       

Hur länge ska man få sitta i Riks-Klippans styrelse? 
Problem. Vi tycker att många ledamöter i Riks-Klippans styrelse sitter 

alldeles för lång tid. 

Det är också ett problem att alla ledamöter 

kan avgå samtidigt. 

Det betyder att hela styrelsen kan sluta samtidigt 

och att nästa styrelse bara skulle få nya ledamöter. 

 

Förslag 

Vi vill att man kan vara med i styrelsen i två mandatperioder och max 8 år. 

För att komma till rätta med att alla i Riks-Klippan styrelse 

kan sluta samtidigt föreslår vi 

att man vid en riksstämma väljer hälften av ledamöterna för en mandatperiod 

som är kortare eller längre än den vanliga mandatperioden. 

Läns-Klippan i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen 

och föreslår att Riks-Klippans ledamöter 

är med i styrelsen lika länge som de i förbundsstyrelsen. 

Men det ska inte stå i stadgarna utan som ett råd 

i FUBs skrift God föreningssed. 
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Men det gäller bara om FUB ordnar riksstämma vartannat år. 

 

 

Motion 5       

Inbetalningsavi för medlemsavgiften och medlemskort 

kommer samtidigt. 

Det tycker vi är dåligt. 

Problem. Det är många Klippan-medlemmar som inte förstår 

att det är en räkning som kommer med medlemskortet. 

Många tror att medlemsavgiften redan är betald, 

när man får det nya medlemskortet. 

 

Personalen där man bor kanske städar bort räkningen. 

Jag kan också slarva bort räkningen, det kan också vara ett problem. 

Det är viktigt att betala medlemsavgiften 

så att man är kvar som medlem. 

 

Förslag 

Vi vill att inbetalningsavin för medlemsavgiften kommer först 

och att medlemskortet kommer när man har betalt. 

Läns-Klippan i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

Det skulle bli mycket dyrare. 

Förbundsstyrelsen ska jobba vidare med frågan 

och kanske byta system för medlemmarna 

så att det blir som motionen vill. 
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Motion 6       

Intradagarna ska vara billigare 

för FUB-medlemmar 
Intradagar är fortbildning för medlemmar i FUB-styrelser. 

På Intradagarna får man i två dagar kunskap om ny forskning, debatter 

och framsteg för dem som har ett intellektuellt funktionshinder. 

De som varit på Intradagar berättar om intressanta ämnen 

och föredrag. 

Men det är dyrt att vara med på Intradagarna 

och många FUB-styrelser har inte råd att skicka någon dit. 

 

Förslag  

Vi vill att Riksförbundet FUB ska hjälpa till med pengar  

så att fler från FUB-styrelserna kan åka på Intradagarna. 

FUB Sollentuna-Väsby 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

FUB har inte pengar till det och  

Intradagarna är mest till för personal och  

olika typer av politiker. 
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Motion 7       

Boendestöd ska ingå i LSS 
Idag är boendestöd ingen rättighet i LSS utan bara i Socialtjänstlagen.  

Det är inte bra för personer med utvecklingsstörning 

att blandas med personer som är psykiskt störda. 

 

Förslag 

Vi vill att Riksförbundet FUB och Riks-Klippan ska arbeta för 

att boendestöd ska ingå i LSS. 

Läns-Klippan i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen 

och ska fortsätta att arbete för boendestöd i LSS. 

 FUB har diskuterat detta många gånger 

med Socialdepartementet. 

FUB har talat om vilka ändringar FUB vill ha i LSS-lagen. 

 

 

Motion 8       

Ersättning för vård av Unga Vuxna finns inte 
Idag kan föräldrar eller anhöriga få bidrag för vård av barn 

som är yngre än 21 år. 

Många unga vuxna med utvecklingsstörning över 21 år  

bor kvar hemma i sin familj 

för att det inte finns några bra bostäder för dem. 



13 
 

Då kan det bli problem när de är sjuka 

och inte klarar sig själva hemma. 

Föräldrar får ingen ersättning för att de då inte kan arbeta. 

De får istället använda sina semesterdagar. 

 

Förslag 

Vi vill att FUB diskuterar frågan med Socialdepartementet 

så att vi kan vara hemma för vård av unga vuxna på våra villkor. 

Länsförbundet i Östergötland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
FUB säger ja till motionen 

och har länge arbetat för ersättning för vård av unga vuxna 

och ska fortsätta med det arbetet.  

 

Motion 9       

Biståndshandläggare ska ta större ansvar 
Förvaltningslagen säger att handläggare ska informera, ge råd och hjälp 

till personer som söker bistånd. 

Handläggare ska vara sakliga och ha medkänsla. 

Jag är rättsombud i FUB och möter ofta föräldrar 

som är förtvivlade efter besök hos handläggare. 

De tycker att handläggarna inte förstår dem 

och inte är sakliga utan tänker mer på politik och ekonomi. 

Handläggare säger ofta nej när någon söker bistånd 

och säger att föräldrarna kan överklaga. 

Ofta finns fel i utredningarna och man har inte 

undersökt ordentligt vad en person behöver. 
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Oftast är svaret på en ansökan  

att personen inte behöver det stöd personen söker om. 

Det kan stå att personen inte känner sig ensam 

eftersom personen har en bostad med särskild service eller daglig verksamhet. 

 

Enligt de regler som gäller nu kan en handläggare låta bli  

att ge en person det den har rätt till utan att det händer något. 

Den som fått nej kan anmäla till JO 

men får ofta svaret att det inte finns anledning att göra något 

utan personen ska istället överklaga. 

 

Förslag 

∙ Riksförbundet FUB ska arbeta för tydligare regler för tjänstemän 

på myndigheter och för att det ska finnas straff för dem 

som gjort fel. 

 

 

∙ Riksförbundet FUB ska arbeta för en lag med regler för 

hur en handläggare ska arbeta så att inte politik och ekonomi  

bestämmer över besluten. 

 

∙ Riksförbundet FUB ska arbeta för att personer får skadestånd 

om de drabbas av felaktiga beslut. 

 

∙ Riksförbundet FUB ska arbeta för att JO ska ta  

anmälningar om felaktiga beslut från myndigheter på allvar. 

 

∙Riksförbundet FUB ska arbeta för att öka kunskapen 

hos myndigheter om hur och när de fattar fel beslut. 
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Willy Engebrethsen 

Länsförbundet FUB i Halland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen 

och ska fortsätta att arbeta för 

att alla medlemmar får det de har rätt till 

enligt LSS. 

 

FUB har många gånger klagat på 

att kommunerna inte följer LSS 

och det kan finnas nya möjligheter  

när utredningen om LSS sätter igång. 

 

FUB är med och utbildar vissa myndigheter 

 

Motion 10      

Möten med datorn eller mobilen 
Vi vill kunna ha möten i datorn eller i mobilen utan att träffas. 

I vintras kom bara tre ledamöter till vårt styrelsemöte 

eftersom det var så dåligt väder 

och många kunde inte ta sig till mötet. 

Vi fick ha ett nytt styrelsemöte och besluten blev försenade 

och det kostade extra. 

 

De som bor i län där alla har långt till varandra 

kan behöva flera timmar till ett möte.  
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Mötet tar två timmar men det kan ta 4 till 8 timmar 

för att kunna vara med. 

Det gör att det är svårt att få nya ledamöter. 

Flera föreningar föreslår inte ledamöter till länsförbundets styrelse 

för att det tar för mycket tid. 

Det blir också för mycket resande för dem 

som är med i olika grupper. 

 

Förslag 

Vi vill att Riksförbundet FUB tar fram ett digitalt samtalsrum 

som alla kan använda i sina datorer eller mobiler. 

Då kan fler ställa upp och jobba 

och vi sparar pengar och på miljön. 

Styrelsen FUB Dalarna 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

 

Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt  

att arbeta med ny teknik så att fler i FUB 

kan vara med och få information, 

och så att fler personer med utvecklingsstörning kan vara med. 

Det skulle bli enklare och billigare 

att sprida kunskap och att få fler som vill vara med i styrelser. 

Under 2016 kommer alla lokalföreningar kunna använda 

det nya systemet Office 365. 

FUB kommer att fortsätta att utveckla ny teknik 

och nya sätt att arbeta. 
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Motion 11      

FUBs arbete för kognitivt stöd, tillgänglighet och standardisering 
 

Kognitivt stöd betyder att få stöd för att kunna förstå och tänka. 

Standardisering betyder samma regler för 

hur något ska se ut till exempel skyltar. 

 

FUB och andra föreningar för personer med olika funktionsnedsättningar 

har arbetat i tre år med projektet Begripsam. 

Då har FUB fått kunskap om kognitivt stöd och tillgänglighet. 

Nu är Sverige det första landet i världen 

där personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

är med i arbetet med kognitivt stöd. 

 

Krav på tillgänglighet  

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

tar upp tillgänglighet, 

liksom många lagar och regler i Sverige och i EU 

till exempel Diskrimineringslagen. 

 

Många arbetar med standardisering i världen 

och Sverige är med i det arbetet 

och när en standard blir godkänd blir den också godkänd i Sverige. 

 

Sveriges Standardiseringsinstitut arbetar med standarder 

och föreningar för personer med funktionsnedsättning är med i det arbetet. 

Men där finns inga krav på kognitiv tillgänglighet 

och därför kan personer med kognitiva funktionsnedsättningar hamna utanför. 
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Därför startade FUB tillsammans med andra föreningar projektet Begripsam 

som har samarbetat med andra organisationer i världen 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

har i Begripsam testat och ställt krav på 

produkter och tjänster från myndigheter och företag. 

De har gett synpunkter med sms eller mail på konferenser 

och kunde påverka mycket. 

 

Om två år kommer det finnas standardregler för tillgänglighet  

för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Det är första gången i historien. 

 

Det tar tid att arbeta med standardisering 

och vi kommer att få arbeta i många år. 

Det är viktigt att förbundsstämman tar denna motion på allvar 

och tänker ordentligt innan. 

 

Förslag 

Jag vill att FUB ska arbeta för mer tillgänglighet för olika produkter, 

tjänster och service. 

FUB ska vara med i arbetet med standardisering i världen. 

FUB ska arbeta för att medlemmarna får kunskap 

om att det är viktigt att använda standardisering 

för att samhället ska bli mer tillgängligt. 

FUB ska samarbeta med andra föreningar 

som har medlemmar som behöver kognitivt stöd 

till exempel Dyslexiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet. 

Hans Hammarlund 
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FUB Stockholm 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

Kognitiv tillgänglighet är viktig för FUBs medlemmar 

så att de kan vara med i samhället 

FUB och samhället behöver mer kunskap 

om kognitiv tillgänglighet. 

Förbundsstyrelsen föreslår att FUB bildar en arbetsgrupp 

som ska ge förslag på hur FUB kan vara med i arbetet 

med standardisering och hur FUB ska arbeta för mer kunskap 

om kognitiv tillgänglighet. 

 

 

 

 

Motion 12      

Läkare i gruppbostäder 
Personer i gruppbostäder får inte hälsokontroller. 

De blir inte heller kallade till mammografi 

och cellprovtagning. 

Det är dåligt eftersom de oftare dör i cancer än andra. 

De kan ofta inte själva tala om  

när de kanske har en sjukdom. 

Vi ska själva söka läkare 

när vi känner oss sjuka. 
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Men vem tar ansvar om man inte kan det? 

 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att kommunerna kan skriva avtal 

med landstingen om läkare i gruppbostäder enligt LSS. 

 

Förslag 

∙ FUB ska arbeta för att kommunerna skriver avtal med landstingen 

om läkare i gruppbostäder. 

 

∙ FUB ska arbeta för att personer i gruppbostäder 

ska få hälsokontroll varje år. 

FUB Västernorrland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till att FUB ska arbeta för att kommunerna skriver avtal med 

landstingen om läkare i gruppbostäderna. 

∙ Förbundsstyrelsen säger ja till att FUB ska arbeta för 

att personer i gruppbostäder får hälsokontroller varje år. 

FUB har varit med i arbetet 

med en lättläst information om bröstcancerundersökningar. 

FUB ska fortsätta att samarbeta om fler material 

om andra undersökningar 

och om utbildning av vårdpersonal om utvecklingsstörning. 

 

 Länsförbunden har diskuterat hälsokontroller i gruppbostäder. 

 

FUB har arbetat med avtal och regler för hur 

personer på gruppbostäder kan få hälsokontroller 
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Motion 13      

Dialogmöten 
Riksförbundet FUB har i flera år ordnat en temadag före förbundsstämman 

och dialogmöten då medlemmar får träffa ordförande, förbundsstyrelse,  

Riks-Klippan, kanslipersonal och medlemmar från andra län. 

Flera medlemmar från samma lokalförening kan vara med. 

Det är en möjlighet för dem 

som inte kan vara med på förbundsstämman. 

 

Deltagarna får information, svar på frågor 

och kan själva ta upp frågor 

som är viktiga för hela FUB. 

 

Det allra viktigaste är att förbundsstyrelsen, 

Riks-Klippan och kanslipersonalen får veta  

med vad och hur föreningarna arbetar. 

Det är ju väldigt olika. 

 

Dialogmöten är viktiga för demokratin. 

 

Förslag 

∙ Riksförbundet FUB ska ordna 4 dialogmöten varje år. 

 

∙ Riksförbundet FUB ska skicka minnesanteckningar efter 

varje dialogmöte till ordföranden i länsförbunden och lokalföreningarna. 

 

∙Riksförbundet FUB ska informera om årets dialogmöten på temadagen. 

FUB Västernorrland 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

Förbundsstyrelsen tycker också att dialogmötena är viktiga 

men säger nej till motionen eftersom FUB kanske vill utveckla andra slags möten  

och inte heller vet om ekonomin kommer att tillåta dialogmöten. 

 

Motion 14      

Kunskap på kansliet och hos ledningen för kansliet 

Det är viktigt att anställda på förbundskansliet har kunskaper. 

Det gäller framför allt kanslichefen och anställda som har stort ansvar. 

 

Riksförbundet FUB ska fråga lokalföreningarna 

om vilket stöd de behöver av kansliet. 

De anställda ska ha rätt utbildning på högskola 

och ha arbetat på organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

 

Alla ska få information om anställningar av ny personal. 

Innan någon ny ska anställas bör Riksförbundet fråga  

vilka kunskaper föreningarna vill att den anställda ska ha. 

Efteråt ska Riksförbundet berätta hur arbetet med anställningen 

har gått till och också berätta varför en anställd får avsked. 

 

Ledningen på förbundskansliet har inte skött sitt arbete. 

Medlemmarna har fått för lite information om vad FUB gör 

i sitt politiska arbete. 

Kansliet har arbetat för lite med LSS. 
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Det var dyrt att avskeda den förre kanslichefen 

som förbundsledningen inte var nöjd med. 

Nu har vi haft en ny kansliledning i ett år 

men FUBs politiska arbete har inte blivit bättre. 

 

 

Förslag 

  Alla ska få veta hur arbetet går till 

när kansliet ska anställa ny personal. 

 

∙ När kansliet ska anställa en tjänsteman med viktiga arbetsuppgifter 

ska alla få veta att personen har rätt utbildning 

och har arbetat med organisationer för personer med funktionsnedsättning. 

FUB Uppsala 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen 

eftersom stadgarna redan talar om hur FUB ska arbeta.  

Förbundsstyrelsen och kanslichefen har ansvar för 

hur kansliet arbetar. 

Förbundsstyrelsen är arbetsgivare för kansliets personal. 

Lokalföreningar, länsförbund och riksförbund 

bestämmer själva vilken personal 

de ska anställa och det är inte möjligt att fråga alla i FUB 

om vem som ska anställas. 

Det är inte heller lämpligt att tala om  

varför någon ska avskedas eftersom det kan göra det mycket svårt 

för den personen. 
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Riksförbundets kansli har börjat arbeta på ett nytt sätt 

och en referensgrupp har bildats, 

som ska ge kunskap till kansliet 

vad föreningarna behöver. 

 

Förbundsstyrelsen tycker också att alla ska få  

veta hur FUB anställer en ny kanslichef 

och så är det redan idag. 

Men kansliets personal vet bäst 

vilka kunskaper en kanslichef ska ha. 

Ett företag hjälpte till med att anställa den nya kanslichefen 

och det företaget vet hur det ska skötas. 

En arbetsgrupp på kansliet och arbetsutskottet 

talade om vilka kunskaper kanslichefen skulle ha 

och en person från facket var med i arbetet. 

 

 

Motion 15      

Hela FUB ska få information 

om förändringar i FUB 
Riksförbundet har under 2015 betalat tre miljoner till konsulter. 

Det är viktigt att alla i FUB 

får veta hur FUB använder medlemsavgifterna och bidrag. 

 

Förslag 

∙ Förbundsstämman ska bestämma 

om FUB ska ändra sitt sätt att arbeta på viktiga sätt. 
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∙ Konsulter som FUB använder ska ha kunskap 

om sådana föreningar som FUB. 

 

∙ FUB ska be om offerter från flera företag 

när FUB ska köpa en vara eller en tjänst. 

Styrelsen FUB i Uppsala 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen 

eftersom förbundsstyrelsen har ansvar för att kansliet har en bra ledning 

och arbetar på ett bra sätt. 

Så är det också för styrelserna i lokalföreningar och länsförbund. 

Det står i FUBs stadgar. 

 

FUB använder sig av olika konsulter och 

tar ibland in offerter.  

Det kommer att bli lättare för medlemmar att se 

hur FUB använder medlemsavgifter och bidrag. 

 

 

Motion 16      

Utredning om länsförbunden och hela FUB 
Vi vill att man undersöker hur länsförbunden 

ska arbeta för lokalföreningarna och sina medlemmar. 

 

Vi vill också att man undersöker om det är rätt 

att i framtiden jobba med lokalföreningar, länsförbund och riksförbund. 
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Vi behöver jobba på ett modernare sätt till exempel med nätverk, 

fokusgrupper och arbetsgrupper. 

 

Vi vet att det finns flera lokalföreningar och länsförbund 

som inte fungerar eller att det inte finns några alls. 

 

Vi behöver jobba med politiska frågor på flera olika sätt. 

Vi behöver också fler medlemmar med utvecklingsstörning 

som jobbar i FUB. 

 

Förslag 

Undersök FUB och ge ett tydligt förslag på 

hur lokalföreningar, länsförbund och Riksförbundet 

ska arbeta för sina medlemmar. 

FUB Västerås 

Klippan Västerås 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen 

men FUB kommer att arbeta med detta 

när förslaget på sex regioner istället för län är färdigt.  

 

Nu arbetar länsförbunden för många viktiga frågor 

till exempel sjukvård och färdtjänst.  
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Motion 17      

FUBs arbete i andra länder 
FUB är medlem i organisationen My Right, 

som arbetar för att föreningar för personer med funktionsnedsättning 

ger bra bistånd i andra länder. 

FUB Örebro ger stöd till en förening i Nepal 

som arbetar för barn och vuxna med utvecklingsstörning 

och deras familjer. 

FUB i Örebro ska samla in 32 tusen kronor till detta. 

 

Förbunden arbetar på olika sätt. 

I FUB arbetar oftast en lokalförening med bistånd 

och med stöd av Riksförbundet FUB. 

 

 Vi i FUB Örebro tycker att vi har ansvar för 

personer med utvecklingsstörning i andra länder. 

Därför behöver lokalföreningarna stöd av Riksförbundet FUB. 

 

Förslag 

∙ Riksförbundet FUB ska alltid arbeta med stöd till andra länder. 

∙ Någon bör undersöka hur FUB arbetar med stöd till andra länder 

i samarbete med lokalföreningarna, så att sådant arbete 

alltid blir viktigt. 

 

∙ Förbundsstyrelsen ska diskutera hur lokalföreningarna ska bidra 

till bistånd i framtiden. 

FUB Örebro 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

 

∙ Riksförbundet har skrivit nya regler för 

hur FUB ska samarbeta med andra länder.  

 

∙ FUB har haft ett möte med lokalföreningar som arbetar med stöd till andra länder 

och diskuterat hur detta arbete ska vara i framtiden 

och vad lokalföreningarna klarar av att göra.  

I FUBs budget finns särskilda pengar för stöd till andra länder.  

 

∙Förbundsstyrelsen har förklarat hur FUB ska arbeta med stöd  

till andra länder och hur lokalföreningarna 

ska bidra med pengar.  

 

FUB har alltid arbetat med stöd till andra länder. 

FUB är med i Inclusion Europe och My right.  

FUB vill särskilt ge stöd till FUB-föreningar i andra länder 

och till arbete för mänskliga rättigheter. 

FUB tycker att det är extra viktigt att personer med utvecklingsstörning 

är med i arbetet för stöd till andra länder. 

 

 

Motion 18      

Information från förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen informerade inte på förbundsstämman 

om de stora förändringar i FUBs organisation som förbundsstyrelsen planerade. 

Det känns därför som att medlemmarna inte är viktiga 
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fast de borde vara ett stöd 

när FUB ska ändra sin organisation. 

 

Därför tycker jag att föreningarna borde få 

veta hur förbundsstyrelsen arbetar och vad den bestämmer. 

Förbundsstyrelsen har misslyckats med att informera om det 

och också erkänt det. 

 

Förslag 

Förbundsstämman ska välja en person  

som tillsammans med en person i förbundsstyrelsen och från en lokalförening 

ska få läsa allt kansliet skriver. 

Dessa tre personer ska få hjälp av kansliet 

att informera medlemmarna om det de fått reda på. 

Förbundsstyrelsen ska inte ha rätt att ändra informationen 

men kunna tala om hur den ser på saken. 

Torgny Nordin 

Timrå FUB  

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

Det är viktigt att det finns tydliga regler 

för vilka som har ansvar i FUB.  

Förbundsstämman bestämmer om hur FUB ska arbeta. 

Förbundsstyrelsen har ansvar för att kansliet har en bra ledning 

och att kansliet arbetar på ett riktigt sätt. 

Det står i stadgarna. 

Styrelserna i länsförbunden och lokalföreningarna 

har ansvar för sitt arbete. 
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Det är styrelserna som bestämmer 

vilken information medlemmarna och andra förbund ska få.  

Det skulle behövas stora förändringar om det skulle 

ordnas på ett annat sätt.  

 

 

Motion 19      

Förbundsstyrelsens protokoll 
De senaste åren har vi försökt följa 

förbundsstyrelsens arbete och beslut. 

Men det har varit omöjligt 

eftersom protokollen bara har innehållit beslut 

och inget om varför det blev just det beslutet. 

Det har dessutom tagit väldigt lång tid att få protokollen. 

 

Vi tyckte också att det var fel 

att vi på förbundsstämman 2015 inte fick veta  

något om FUBs ekonomi 

eftersom vi i september fick veta att det fanns problem med ekonomin 

och att FUB måste göra stora förändringar 

för att få en bra ekonomi. 

Hur kunde det hända på bara tre månader? 

 

Förslag 

∙ Förbundsstyrelsen ska i sina protokoll 

ha med bilagor och annan information 

som talar om varför förbundsstyrelsen beslutat något. 
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∙ Protokollen från förbundsstyrelsen ska finnas 

till medlemmarna senast 14 dagar efter mötet. 

 

∙ Förbundsstyrelsen ska lämna en rapport om ekonomin  

till medlemmarna tre gånger om året. 

FUB Västerbottens län 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

 

Förbundsstyrelsen har redan bestämt 

att medlemmarna ska få en ekonomisk rapport fyra gånger per år. 

 

FUB är en förening och det finns ingen särskild lag 

för hur en sådan förening ska arbeta. 

Men FUB ska följa regler som finns för andra slags föreningar 

och det gör FUB idag. 

I andra föreningar får inte alla läsa protokollen 

men i FUB får alla läsa förbundsstyrelsens protokoll. 

Revisorerna kan läsa alla bilagor. 

 

Det kan ta tid innan protokollen finns 

eftersom många i förbundsstyrelsen finns över hela landet 

och för att de jobbar helt frivilligt och samtidigt ska arbeta 

och ta hand om sin familj. 

Protokollen måste skickas med post och ledamöterna måste skriva under dem. 
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Förbundsstyrelsen vill bli bättre på att ge information 

till föreningarna och har därför beslutat om ekonomiska rapporter. 

 

 

Motion 20      

LSS-kommittén 
Förbundsstyrelsen bestämde i juni 2015 att lägga ner LSS-kommittén. 

LSS-kommittén arbetade för att alla följer LSS. 

Det är viktig för att medlemmarna ska kunna leva bra liv. 

Det är extra viktigt nu när kommunerna gör allt 

för att inte följa LSS. 

De vill hellre att rättigheterna i LSS ska finnas med 

i social- och omsorgslagen. 

 

Förslag 

Förbundsstyrelsen ska bilda en LSS-kommitté igen. 

FUB Västerbottens län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

LSS är en av FUBs viktigaste frågor. 

Alla kommittéer ska arbeta med LSS 

eftersom LSS påverkar stora delar av medlemmarnas liv. 

Därför har förbundsstyrelsen bestämt att arbetsutskottet 

ska ha ansvar för LSS så att LSS finns med i allt arbete. 

 

Förbundsstyrelsen har bestämt att en ledamot som är expert på LSS 

ska ge stöd och råd till alla kommittéer och hela FUB.  



33 
 

Motion 21      

Hälso- och sjukvård 
Personer med utvecklingsstörning får ofta inte  

den sjukvård de har rätt till 

trots att sjukvården bestämt att de är extra viktiga. 

 

Personer med utvecklingsstörning kan ofta inte själva tala om 

hur de mår. 

De gör att de mår dåligt i onödan. 

Personer med rättigheter enligt LSS dör oftare i cancer 

än andra. 

 

Det ska finnas en lag som säger 

att landstingen ska söka upp personer med utvecklingsstörning 

för att ge dem hälso- och sjukvård. 

 

Landstingen och kommunerna ska skriva avtal om samarbete 

kring sjukvård. 

 

Nu har personal i gruppbostäderna, vårdcentralerna, habiliteringen 

och andra ansvar för sjukvården för personer med utvecklingsstörning. 

Vi vill att det ska finnas regler för vem som har ansvaret 

och att den som har ansvar också ska söka upp 

personer med utvecklingsstörning 

för att de ska få den sjukvård de behöver. 

 

Personal på gruppbostäder och personal i sjukvården 

ska få mer kunskap om utvecklingsstörning. 
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Förslag 

∙ FUB ska arbeta för att de som har ansvar  

söker upp personer med utvecklingsstörning 

för att ge dem den sjukvård de behöver. 

 

∙ FUB ska arbeta för regler för vilka som ska ha ansvar för sjukvård 

av personer med utvecklingsstörning.  

 

∙ FUB ska arbeta för att alla som ger vård får mer kunskap  

om utvecklingsstörning och hur de ska undersöka 

personer med utvecklingsstörning. 

 

Detta arbete ska börja snabbt 

så att personer med utvecklingsstörning inte behöver bli sjukare än andra. 

 

∙FUB ska varje år rapportera hur arbetet med detta går. 

FUB Västerbottens län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till  

att arbeta för att de som har ansvar ska söka upp 

personer med utvecklingsstörning för att ge dem den sjukvård de behöver. 

 

∙ Förbundsstyrelsen säger ja till att FUB ska ge exempel på avtal, 

sprida dem och informera om hur man kan skriva sådana avtal.  

 

∙ FUB säger ja till att arbeta för regler för ansvar för sjukvården  

för personer med utvecklingsstörning. 
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∙ FUB säger ja till att fortsätta sitt arbete 

för mer kunskap om utvecklingsstörning 

och hur man bäst kan undersöka en person med utvecklingsstörning.  

 

Förbundsstyrelsen säger ja till den fjärde punkten.  

LSS-personal och anhörig ska få kunskap om hälso- och sjukvårdsproblem. 

LSS-personal och anhöriga ska lära sig boka regelbundna hälsokontroller. 

 

Förbundsstyrelsen säger nej till den femte punkten. 

Medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS) är ansvarig. 

LSS-personal och anhöriga ska få kunskap om hälso- och sjukvårdsproblem. 

LSS-personal och anhöriga ska lära sig boka regelbundna hälsokontroller. 
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Motioner till FUB:s förbundsstämma 2016 

Motion 1 Stadgemotion
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Motion 2 Stadgemotion 
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Motion 3 Stadgemotion 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion 3 2015 

 

Namnfrågan FUB och Klippan. 

Bakgrund: 

Namnen FUB och Klippan används som varumärke sedan flera år. Underrubrik till FUB är Föreningen 

för barn unga och vuxna med utvecklingsstörningen. På  Klippans Riksstämma 2013 sa stämman nej 

till namnbyte men man beslutade att arbeta vidare med frågan. 

Motionärens åsikter är att namnet är för långt, att ordet utvecklingsstörning är diskriminerande och 

att namnet Klippan inte anknyter till vår verksamhet. Motionären anser inte att namnen FUB och 

Klippan inte har någon naturlig anknytning till varandra. 

Svar: 

En grupp med deltagare från FUB lokalförening, FUB kansli, Klippan samt FUB förbundsstyrelse totalt 

6 personer.   

Gruppen har efter en effektiv diskussion kommit fram till, 

 att föreslå Riksklippans styrelse att anta namnbyte till Inre-Ringen och sedan föreslå Riksstämman 

2016  beslut om namnändring. 

 att föreslå förbundsstyrelsen att förkortningen FUB skall vara kvar men att den förklarande 

underrubriken bör vara kortare.  

att föreslå förbundsstyrelsen besluta om att en enkät skickas ut till medlemmarna där man får 

komma in med förslag på underrubrik. 

att ordet utvecklingsstörning inte skall tas bort.  
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Motion 4 Stadgemotion 
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 Sid. 1 (3) 
 

 
 
 
 
 
 
Till länsförbunden och lokalföreningarna i FUB 
 
 

Förslag om stadgeförändringar 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Förbundsstyrelsen överlämnar med eget yttrande förslag om ändring av stadgar samt eget 
förslag till stadgeändring till lokalföreningar och länsförbund för synpunkter. Synpunkterna 
ska vara inlämnade till förbundsstyrelsen senast den 31 januari 2016. 
 
 
BAKGRUND 
 
Fyra motioner har kommit in till riksförbundet som förbundsstyrelsen valt att behandla som 
stadgemotioner. Stadgekommittén har av förbundsstyrelsen fått i uppdrag att bedöma om och 
i så fall hur motionärernas förslag ska genomföras. Kommittén har lämnat sitt förslag till 
förbundsstyrelsen som fattat beslut. Förbundsstyrelsens förslag skickas nu ut till 
lokalföreningarna och länsförbunden för granskning och synpunkter. Därefter ska 
förbundsstyrelsen ta del av de synpunkter som kommit in och göra eventuella justeringar av 
förbundsstyrelsens tidigare förslag med anledning av den inkomna synpunkterna. Motionerna 
tas sedan upp på Förbundsstämman 2016. 
 
Motion nummer ett är lämnad av Västra Götalands länsförbund. Länsförbundet föreslår att 
Förbundsstämma ska hållas vartannat år i stället för som enligt nu gällande stadgar varje år. 
 
Motion nummer två är lämnad av Länsklippan Västra Götaland. Länsklippansektionen 
föreslår att Riksstämma ska hållas vartannat år i stället för som enligt nu gällande stadgar vart 
tredje år. 
 
Motion nummer tre är lämnad av Stockholms länsförbund. Länsförbundet föreslår att 
rekommendationen som idag finns i FUB:s skrift God föreningssed om mandatperioder för 
förbundsstyrelsen ska föras in i stadgarna. 
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Motion nummer fyra är lämnad av Länsklippan Stockholm. Länsklippansektionen föreslår att 
en begränsning av antalet perioder som en person kan väljas in i följd i Riksklippans styrelse 
införs. Begränsningen som föreslås är max två mandatperioder och max åtta år. Motionären 
föreslår även att hälften av riksklippans styrelse väljs på en mandatperiod som är kortare eller 
längre än den vanliga mandatperioden. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår även två andra ändringar av stadgarna.  
 
Det första förslaget är att rätta till ett syftningsfel i 2 § rikssektionen Klippans stadgar. Under 
rubriken Handlingar står det enligt nu gällande stadgar att ”stämmohandlingar skickas senast 
30 april året före riksstämman till länsklippansektion, lokal klippansektion och anmälda 
ombud.”   
Det är såklart fel, handlingarna ska skickas samma år som Riksstämman hålls, inte året innan. 
Förbundsstyrelsen föreslår att stadgarna ändras till följande lydelse: 
 
Stämmohandlingar skickas senast 30 april det år som riksstämman hålls till 
länsklippansektion, lokal klippansektion och anmälda ombud.”   
 
Det andra förslaget är att samma datum ska gälla för nominering till förbundsstyrelsen och till 
riksklippans styrelse. Det bör enligt förbundsstyrelsens förslag vara den 31 januari året då 
förbundsstämma respektive riksstämma hålls. Datum som gäller förnomineringsmöjligheten 
berörs inte av denna ändring. Stadgekommittén föreslår därför att rikssektionen Klippans 
stadgar ändras genom att 4 §, fjärde stycket får följande lydelse: 
 
Till valberedning kan länsklippansektion och lokal klippansektion fram till och med 31 
januari riksstämmoåret nominera kandidater till de förtroendeposter som valet omfattar. 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG Motion 1, 2, 4 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att säga ja till motionen om att 

genomföra Förbundsstämma vartannat år. 

Ändringar behöver göras i stadgarna så att det framgår att Förbundsstämma hålls vartannat år. 
Dessutom behöver vissa följdändringar göras om stämma hålls vartannat år. 
Förbundsstyrelsens ledamöter kan då inte längre väljas på tre års mandatperiod. I stället 
föreslår förbundsstyrelsen att ledamöterna väljs på fyra års mandatperiod. Rekommendationen 
i God föreningssed gällande maximalt antal mandatperioder ändras då till två gånger fyra år 
plus eventuellt fyllnadsval om två år, det vill säga maximalt tio år. Revisorerna väljs enligt nu 
gällande stadgar för tre år. Förbundsstyrelsen föreslår att perioden ändras till fyra år. 
Detsamma föreslås gälla för valberedningen, som också bör väljas för fyra år.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att säga ja motionen om att genomföra 

Riksstämma vartannat år. 

På samma sätt som i stadgar för riksförbundet behöver ändringar i stadgarna göras om 
förslaget antas av Förbundsstämman och Riksstämman.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att säga nej till motionen att införa en 

begränsning i stadgarna hur länge en person kan sitta i förbundsstyrelsen 
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En bestämmelse i stadgarna som begränsar den tid en ledamot kan sitta i styrelsen behöver 
förses med ett undantag för den skull situationen uppkommer vid Förbundsstämman att 
styrelsen inte består av så många ledamöter att den är beslutsför. Ett sådant undantag skulle i 
praktiken innebära att stadgarna i denna del skulle få karaktären av en rekommendation. 
Förbundsstyrelsens uppfattning är att det då är bättre att ha rekommendationen i skriften God 
föreningssed. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att delvis säga ja till motionen att införa 

en begränsning hur länge en person kan sitta i Riksklippans styrelse.  

Förbundsstyrelsen föreslår att begränsningarna införs i form av en rekommendation i skriften 
God föreningssed och att samma begränsning ska gälla för riksklippans ledamöter som för 
förbundsstyrelsens ledamöter, det vill säga max två mandatperioder á fyra år samt eventuellt 
fyllnadsval á två år, totalt max tio år. Det gäller under förutsättning att Riksstämma hålls 
vartannat år. Om Riksstämman även i fortsättning kommer att hållas vart tredje år får 
rekommendationerna i God föreningssed anpassas efter den förutsättningen. 
Rekommendationen ska, oavsett med vilket intervall Riksstämman hålls, på samma sätt som 
för förbundsstyrelsen gälla från det år som bestämmelsen införs och inte retroaktivt.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår slutligen även Förbundsstämman att anta förslaget att ändra 

rikssektionen Klippans stadgar 2 och 4 §§, i enlighet med vad som beskrivits ovan.  
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Motion 5 
Inbetalningsavi för medlemsavgiften och medlemskort kommer samtidigt 
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Förbundsstyrelsen yttrande 
Svar motion 5 

 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären men med dagens medlemssystem är det inte lätt att 

åtgärda med mindre än betydande kostnader. Diskussioner förs om att ev. byta medlemssystem i 

samband därmed skall också frågan om utskick av medlemskort vara löst. 

Att i nuläget skicka ut inbetalningskort och medlemskort var för sig är förenat med en ganska 

omfattande portokostnader. Skulle däremot medlemskortet skickas ut som bilaga till tidningen Unik 

når vi endast huvudmedlem och inte ”familjemedlem” eftersom den senare inte får tidningen Unik och 

tillika kan bo på annan adress. 

Förbundsstyrelsen arbetar för en lösning av problemet. 

Förbundsstyrelsen anser härmed motionen besvarad. 
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Motion 7 

Boendestöd ska ingå i LSS 
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Boendestöd ska ingå i LSS, motion 7 
________________________________________________________________ 
 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 
 
att motionen är besvarad och 
 
att FUB ska fortsätta att arbeta för att de nya LSS-insatserna boendestöd och 

personlig service införs i lagen 
 
 
 

 
BAKGRUND 

 
Motionären vill att FUB driver frågan att införa en ny insats i LSS; boendestöd och hemtjänst.  
 
I samband med den statliga LSS-utredning, som pågick mellan 2004-2008, framförde FUB att 
det fanns ett behov av mer individuellt anpassade insatser i LSS. LSS saknar en insats som ger 
rätt till omvårdnad för de personer som bor i en bostad, som inte är bostad med särskild 
service eller saknar insatsen personlig assistans. I insatsen ledsagarservice saknas en rätt till 
omvårdnad, vilket gör att insatsen inte kan alltid kan tillgodose det behov den enskilde har. 
Den ökade svårigheten att få och att få behålla personlig assistans har även medfört att flera 
personer ”hamnat mellan stolarna”. Utan personlig assistans är de som bor i egna lägenheter, 
som inte är en grupp- eller servicebostad hänvisade till stöd enligt socialtjänstlagen. Det är en 
otillfredsställande situation.  
 
FUB lämnade därför ett förslag till nämnda LSS-utredning att införa två nya insatser i LSS; 
boendestöd och personlig service.  
Boendestödet skulle ges i alla boendeformer där den enskilde inte har insatsen bostad med 
särskild service eller personlig assistans, dvs. insatser som täcker behovet av omvårdnad. 
Insatsen skulle vara en kombination av hemtjänst, socialt stöd och den omvårdnad den 
enskilde behöver.  
 
Insatsen personlig service skulle vara en insats som liknar personlig assistans i utformningen, 
men för dem som inte har så stora behov av hjälp med de grundläggande behoven att de har 
rätt till assistansersättning. Insatsen skulle också kunna liknas vid ledsagarservice där 
omvårdnad ingår i insatsen.  
 
De båda insatserna boendestöd och personlig service skulle kunna kombineras och användas i 
bostaden respektive utanför bostaden. Avgörande för insatsernas utformning skulle vara den 
enskildes behov och målet skulle vara att skapa en helhetslösning för den enskilde. De övriga 
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insatserna i LSS (förutom bostad med särskild service och personlig assistans) skulle förstås 
kunna komplettera dessa två insatser. 
 
LSS-utredningen lade ett förslag om att införa dessa två insatser, dock med vissa avvikelser 
från FUB:s förslag. FUB:s tankar och reservationer kring förslagen finns med i det remissvar 
som FUB lämnade över utredningen. Utredningens förslag har ännu inte genomförts. 
 
 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

 
Riksförbundet FUB har upprepade gånger framfört till socialdepartementet att vi vill att 
utredningens förslag ska genomföras, tillsammans med våra ändringar av förslaget. Efter 
regeringsskiftet hösten 2014 har FUB uppvaktat departementet på nytt och fick av barn-, 
äldre- och jämställdhetsministern (sic) uppmaningen att lämna in konkreta förslag på 
ändringar av LSS som FUB vill se. FUB lämnade i mars 2015 in en lista till departementet 
med förslag som vi anser kommer att stärka LSS som rättighetslagstiftning. Med i det 
förslaget finns de nya insatserna boendestöd och personlig service.  
 
Riksförbundet har alltså fortsatt att arbeta för att förverkliga förslagen från LSS-utredningen 
och kommer att fortsätta med det arbetet tills förslagen blir verklighet.  
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Motion 8 

VAUV – Vård av Unga Vuxna som omfattas av LSS, finns inte men saknas 
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VAUV – Vård av Unga vuxna som omfattas av LSS, finns inte men 
saknas, motion 8 
_______________________________________________________________________________ 

 

FÖRBUNDSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Förbundsstämman beslutar 

 

att motionen bifalles och 

att FUB ska fortsätta att arbeta för den utökade rättighet som motionären förespråkar 

 

BAKGRUND 

 

Motionären anser att rätten till tillfällig föräldrapenning bör förlängas så att föräldrar som har ett 

vuxet barn med utvecklingsstörning kan få ersättning även för tid efter det att det vuxna barnet har 

avslutat sin skolgång. Idag gäller en övre gräns på 21 år eller den tid då den enskilde avslutat sin 

skolgång. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

 

FUB har under många år genom intressepolitiska påtryckningar försökt förmå lagstiftaren att förlänga 

rätten till tillfällig föräldrapenning. FUB har både gett in skrivelser och uppvaktat socialministrar och 

socialdepartementet, hittills utan framgång. FUB har inte upplevt att frågan har varit prioriterad av 

Regering eller Riksdag. FUB kommer förstås trots detta att fortsätta att driva detta krav. Frågan har 

dock inte varit bland de högst prioriterade det senaste året. 

 

I avvaktan på en förändring av den lagstadgade rättigheten har FUB bl.a. undersökt om det skulle 

vara möjligt att genom en egen försäkring som t.ex. delas solidariskt genom medlemsavgiften skapa 

en ersättning för dessa anhöriga. Hittills har det dock inte gått att genomföra.  
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Motion 9 
Införande och tydliggörande av tjänstemannaansvar utifrån sin yrkesutövning i samband med 

biståndshandläggning 

 



52 
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Motion 9 
 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 

Motion om införande och tydliggörande av tjänstemannaansvar utifrån sin 
yrkesutövning i samband med biståndshandläggning.  
 
Motionssvar  
Styrelsen vill tacka motionären för en välskriven motion med flera högst relevanta frågor. De 
förhållanden som motionären tar upp känner, tyvärr, allt för många av våra medlemmar igen 
allt för väl.  
1) Angående första delen i motionen om tjänstemannens ansvar i samband med 
myndighetsutövning tydliggörs och att uppenbart felaktigt agerande ska kunna beivras så 
regleras detta i tjänstefellagstiftningen och maximistraffet för ett grovt tjänstefel är fortfarande 
sex års fängelse, se brottsbalkens 20 kapitel om tjänstefel.  
1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 
underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller 
fängelse i högst två år.  

Ämbets och tjänstemannaansvaret som gjorde det möjligt att åtala myndigheters 
anställda för vårdslöshet med skattemedel avskaffades år 1974. Fram till 1974 kunde 
fel eller försummelser i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel.  
Vad som kanske saknas i svensk lagstiftning är ett  tjänstemannaansvar för de folkvalda 
politikerna i beslutande församlingar då de inte är juridiskt ansvariga för sina beslut.  
 
Naturligtvis är det en sak för FS att verka för att aktuell lagstiftning efterlevs men då  
denna del av motionen redan regleras i svensk lagstiftning så rekommenderar FS 
årsstämman att anse den vara tillgodosedd. 
 
 
2) Vad det gäller den andra delen av motionen angående att myndighetsutövning i form av 
handläggning ska ses som en lagstyrd process och inte skall få begränsas eller styras av 
politiska ambitioner och riktlinjer, som innebär strävan till begränsningar av rättigheter enligt 
lag så är all myndighetsutövning i Sverige en lagstyrd process och, precis som 
motinslämnaren skriver, så regleras den bl.a i Förvaltningslagen. 
Information om lagen och dess tillämpning är en viktig uppgift att sprida, både till målgruppen 
som till kommunen, och då främst på lokal nivå. En viktig uppgift är att informera 
medlemmarna om vart man vänder sig om man vill klaga och att det är viktigt att det görs. En 
del av det arbetet görs redan av rättsombuden men kan även tas upp vid de kommunala 
handikappråden. 
 
Naturligtvis är det även i denna frågan en sak för FS att verka för att aktuell 
lagstiftning efterlevs men då denna del av motionen redan regleras i svensk lag- 
stiftning så rekommenderar FS årsstämman att anse den vara tillgodosedd. 
 
3) Tredje delen av motionen om att drabbade personer av bristande myndighets-utövning 
ska kunna erhålla skadestånd regleras redan i Skadeståndslagen. 
Om kommunen orsakar en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada genom ett 
felaktigt agerande eller varit försumliga i myndighetsutövningen i verksamheten, ska 
kommunen ersätta skadan. Kommunen ansvarar även för skada på grund av kränkning (3 
kap. 2 § skadeståndslagen). För att skadestånd ska vara aktuellt krävs alltså att 

https://lagen.nu/1972:207#K3
https://lagen.nu/1972:207#K3
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kommunen handlat i sitt myndighetsutövande.  
För att skadestånd, enligt skadeståndslagen, ska kunna göras gällande krävs att så kallade 
adekvat kausalitet förelegat mellan kommunens handlande och din skada. Detta innebär att 
skadan ska ha uppstått på grund av kommunens handlande och att skadan var någorlunda 
förutsebar. Personskada omfattar bland annat ersättning sveda och värk (fysiskt eller 
psykiskt lidande av övergående natur). Enligt lagens förarbeten krävs för att få ersättning för 
psykiskt lidande att skadan är medicinskt påvisbar. Normala känsloyttringar såsom oro, 
chock och sorg i samband med kommunens agerande ger vanligen inte upphov till 
skadestånd. Man har alltså möjlighet till skadestånd när kommunen agerat felaktigt. Dock 
måste viss mått av vårdslöshet förelegat från kommunens sida. 

Ett flertal motioner om förändring av lagen för att utöka skadeståndsansvaret och underlätta 
för medborgarna har under årens lopp lämnats in till riksdagen men samtliga har avslagits. 

Då även denna del av motionen redan regleras i svensk lagstiftning så 
rekommenderar FS årsstämman att anse den vara tillgodosedd. 
 
 
4) JO får resurser så att man som enskild medborgare med förtroende och med vetskap om 
att en anmälan om felaktigt myndighetsutövande tas på allvar. 

 
Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens 
kontrollmakt. Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska 
särskilt se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om 
opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i 
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.  

Man granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – 
särskilt sådana som berör enskildas rättigheter.  

 

JO har rätt att i beslut uttala sig om en åtgärd av en myndighet eller befattningshavare strider 
mot lag eller annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. 

JO har rätt att göra vägledande uttalanden som bidrar till att rättstillämpningen blir enhetlig 
och ändamålsenlig. 

JO kan, som särskild åklagare, väcka åtal mot en befattningshavare som, genom att 
åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget, har begått annan brottslig 
gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. 

JO kan anmäla en tjänsteman för prövning av disciplinansvar. 

JO kan göra en framställning om författningsändring till riksdagen eller regeringen. 

JO kan överlämna ett ärende till en ordinarie tillsynsmyndighet för handläggning. 

 

En anmälan till JO tas alltid på allvar av myndigheten och kritik från JO riktat mot en kommun 
bör tas på lika stort allvar av aktuell kommun. Problem uppstår när kritiserad kommun inte tar 
det på tillräckligt stort allvar.  
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5) för övrigt öka kunskapen hos myndigheter såsom IVO och domstolsväsendet om upplevda 
missförhållanden i samband med myndighetsutövning  

 

De tillsynsmyndigheter och domstolar som berör eller handlägger vår målgrupps ärenden, för 
statistik över dessa. Vad det gäller myndighetsutövning så är det JO som har ett 
övergripande granskningsansvar. Däremot vet vi att både IVO och domstolarna ibland brister 
i kunskap om vår målgrupp och att de inte alltid följer de tolkningar och rekommendationer 
som t.ex. Socialstyrelsen tar fram. Att höja kunskapsnivån hos dessa institutioner anser FS 
ligger i vår målgrupps intresse.  

 

Med anledning av ovanstående föreslår FS för stämman att delvis godkänna motionen 
såtillvida att FS fortsatt skall arbeta för att höja kunskapsnivån hos dessa institutioner 
om upplevda missförhållanden. 
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Motion 10 

Digitalt samtalsrum – Adobe Connect eller dylikt 
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Digitalt samtalsrum – Adobe Connect eller dylikt, motion 10 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstämman beslutar 

 

att det planerade arbetet med ny teknik och nya arbetssätt fortsätter samt 

att motionen därmed är besvarad 

 

Bakgrund 

 

Motionären lyfter i motionen problemen med att få styrelsearbetet att fungera när man har långt att 

åka till Länsförbundsmöten. Det kan också bli svårt att rekrytera medlemmar till styrelsen och det tar 

mycket tid för styrelsemedlemmar att resa. Motionären vill att Riksförbundet tar fram en plattform 

som kan användas i de tre olika organisatoriska leden riks, län och lokalt. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE: 

 

Motionären lyfter en viktig fråga kring hur styrelsearbetet kan underlättas och effektiviseras. 

Förbundsstyrelsen och kansliet har under det gångna året arbetat mycket kring hur vi kan börja 

använda ny teknik av flera anledningar: 

* För att underlätta och stärka kommunikation i FUB:s olika led, nationellt, regionalt och lokalt, i alla 

riktningar, uppåt, nedåt och åt sidorna. 

* För att stärka delaktigheten hos alla medlemmar, och särskilt underlätta för personer med 

utvecklingsstörning att ta del av information och kunna kommunicera. 

* För att snabbare och enklare kunna sprida ny kunskap och utbilda. 

* För att underlätta rekrytering till styrelser och minska den tid som behöver avsättas för 

styrelsearbete. 

* För att spara resurser, såväl ekonomiska som personella. 

* För att agera etiskt och miljömässigt ansvarsfullt 

Förbundsstyrelsen anser att användandet av ny teknik och de möjligheter de innebär är av största 

vikt för Riksförbundets framtida arbete och framgång och har redan börjat införa den. Under 2015 

implementerades Office 365 och under 2016 kommer samtliga lokalföreningar få tillgång till det nya 

systemet. Där ges möjligheter till en ökad teknisk bas såsom digitala möten. Instruktioner kommer 

att utarbetas på lättläst. Teknisk specifikation kommer ges för vilken programvara man bör ha för att 

få en fungerande teknisk plattform. 
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Motion 11 
Angående FUB:s arbete inom området kognitivt stöd, tillgänglighet och standardisering 
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Angående FUB:s arbete inom området kognitivt stöd, tillgänglighet och 

standardisering, Motion 11 

_________________________________________________________________ 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att motionen är besvarad och 

att  FUB ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag om hur FUB kan fortsätta 

arbeta med ökad kognitiv tillgänglighet i samhället. Arbetsgruppen ska utreda vilka 

personella och ekonomiska resurser som krävs för att delta i standardiseringsarbete. 

Arbetsgruppen ska dessutom föreslå finansiering för eventuellt deltagande. 

 

BAKGRUND 

Motionären vill  

 Att förbundet aktivt ska arbeta för att öka den kognitiva tillgängligheten i samhället med 

utveckling av miljö, produkter, tjänster och service. 

 Att förbundet aktivt deltar i nationell och internationell standardisering inom området. 

 Att förbundet arbetar för att öka kunskapen bland medlemmarna om vikten av att påverka 

och använda standardisering som ett redskap för att uppnå öklad kvalitet, delaktighet och 

tillgänglighet i samhället. 

 Att förbundet aktivt samarbetar med övriga kognitionsförbund som Dyslexiförbundet FMLS, 

Autism- och Aspergerförbundet m.fl. i dessa frågor. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE 

För FUB:s medlemmar är kognitiv tillgänglighet centralt för att nå ökad självständighet och 

delaktighet i samhällslivet. Som påpekas i motionen är arbetet med kognitiv tillgänglighet eftersatt 

och medvetenhet och kunskap inom området behöver öka, både inom FUB:s egen organisation och i 

samhället i stort. Att FUB ska verka för ökad kognitiv tillgänglighet framgår också av 

verksamhetsinriktningen. 

Ett sätt att arbeta för ökad kognitiv tillgänglighet kan vara att delta i arbetet med att utveckla 

standarder. Hur FUB, rent konkret, ska kunna delta i nationellt och internationellt arbete med 

standardisering behöver dock utredas mer, exempelvis avseende vilka personella och ekonomiska 

resurser som krävs. Hur samarbete med andra organisationer ska ske behöver också utredas. 

 

 

FS förslag är att en arbetsgrupp tillsätts. Arbetsgruppen ska arbeta fram ett konkret förslag för hur 

FUB kan delta i standardiseringsarbetet och hur ett sådant deltagande i så fall kan finansieras. 

Arbetsgruppen ska också komma med förslag vad gäller hur FUB kan verka för ökad kunskap om 

kognitiv tillgänglighet i det intressepolitiska arbetet. 
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Motion 12 

Avtal om läkarmedverkan samt årliga hälsokontroller 
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Avtal om läkarmedverkan samt årliga hälsokontroller, motion 12 

 
________________________________________________________________ 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstämman beslutar 
 
att motionen bifalles i första delen på så sätt att FUB (riksförbundet) ska fortsätta 

verka för att kommunerna sluter avtal med landstingen om läkarmedverkan. 
 

att  motionen bifalles i andra punkten genom att FUB (riksförbundet) verkar för att 
personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad skall få tillgång till 
årliga hälsokontroller. 

 

 

BAKGRUND 

Motionären vill att Riksförbundet FUB: 
 

1. Verkar för att kommunerna sluter avtal med landstingen om läkarmedverkan 
i gruppbostäder enligt LSS utifrån de möjligheter som ges i HSL. 

2. Verkar för att personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad skall 
få tillgång till årliga hälsokontroller. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Riksförbundet FUB tar i UNIK nr 1 2015 upp problematiken som motionären beskriver kring 
bröstcancer och avsaknaden av regelbundna hälsokontroller i gruppbostäder. Framförallt lyfts 
cancer, syn och hörselproblematik upp i skriften som numera finns i särtryck och vars syfte är 
att användas som informationsmaterial till vårdinrättningar, kommuner, LSS-verksamheter, 
och anhöriga/företrädare 
 
FUB (riksförbundet) har under 2015 samarbetat i ett nationellt projekt tillsammans med 
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) och 1177 med att ta fram en lättläst 
broschyr som beskriver gången mellan kallelse till mammografiundersökningen, vad 
bröstcancer är och hur själva undersökningen går till m.m. som blev klart i februari 2016. 
Informationsmaterialet finns även utlagt på 1177:s sida. Materialet har bilder och kan 
tillsammans med AKK omsättas till information även för personer med medel- svår 
utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB träffar RCC 2016 igen för fortsatt samarbete i ett 
nationellt projekt kring framtagande av ytterligare informationsmaterial kring de andra 
screeningvarianterna för olika cancerformer t.ex. prostatacancer. Under detta möte kommer 
även utbildning kring bemötande av kvinnor med utvecklingsstörning för 
kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor på mammografienheter att diskuteras. 
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FUB (riksförbundet) hade på länsförbundsträffen i oktober 2015 temat hälso- och sjukvård 
där främst LSS-läkare och forskare som gör undersökningar av personer med 
utvecklingsstörning delgav deras arbete och erfarenheter t.ex. besök i vårdcentral, checklista 
på hälsokontroller samt syn- och hörselundersökningar. Syftet med länsförbundsträffen var att 
sprida information kring avsaknaden av regelbundna hälsokontroller i gruppbostäder och 
positiva exempel till länsförbunden att ta med sig för att påverka landstingen samt via 
spridning till lokalföreningarna förmå dessa att tillsammans med UNIK nr 1 informera och 
påverka sina vårdcentraler närsjukhus etc.  
 
Under länsförbundsträffen gavs även kopior på avtal upprättat kring ansvar och befogenheter 

för medföljande personal till sjukhus som är en delregional överenskommelse mellan region 
och kommun när en patient med funktionsnedsättning har behov av medföljande personal vid 
inläggning på sjukhus. Detta är en mycket viktig del i samband med cancerdiagnos men även 
vid alla andra besök och inläggningar som kräver medföljande personal. 
 
FUB (riksförbundet) har 2016 arbetat med att ta fram en policy där regelbundna 
hälsokontroller med förslag på checklista samt samverkansavtal m.m. för gruppbostäder finns 
med som en viktig del i det fortsatta arbetet kring jämlik hälsa.  
 
På statlig nivå har FUB (riksförbundet) under 2015 besvarat 8 remisser inom hälso- och 
sjukvårdsområdet, bl.a. kring ny föreslagen läkarutbildning. I samtliga remisser har 
historiken, problematiken kring cancer, överdödlighet bland personer i LSS-bostäder, syn- 
och hörselproblem, behov av grundläggande kunskap kring lätt, måttlig- och svår 
utvecklingsstörning samt bemötande av denna målgrupp tagits upp.  
 
FUB:s (riksförbundet) har vid tillfälle träffat lokal FUB-förening i samband med årsmöte för 
att redovisa kommittén för hälsa- och vårds arbete samt vilka problem FUB (riksförbundet) 
ser i landet och förslag på lösningar till detta. 
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Motion 13 

Angående Dialogmöten 
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Angående Dialogmöten, motion 13 

__________________________________________________________________________________ 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att motionen är besvarad 

att avslå motionen då ett ska krav från förbundsstämman kan bli ett hinder i att utveckla 

Dialogmötesformen och verksamheten samt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

BAKGRUND 

Motionären vill att Riksförbundet FUB ska ha 4 dialogmöten varje år, utveckla administration, 

planering och genomförande av dessa, utskick av dokumentation till varje läns- och lokalförenings 

ordförande och att vid temadagen ha en återkoppling från årets dialogmöten. 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE 

Dialogmöten genomförs sedan några år tillbaka i den ordinarie verksamheten på Riksförbundets 

kansli. Motionären skriver att Dialogmöten är en viktig funktion vilket även förbundsstyrelsen anser 

för att skapa en god dialog mellan riksförbund - riksklippan – riksförbundets kansli och 

lokalföreningar. Detta är ett naturligt steg i att utveckla FUB till en mer öppen organisation men även 

en mer synlig organisation. Förbundsstyrelsen ser att förslagen i motionen kan bli en del i den 

utveckling som eftersträvas kring Dialogmöten.  

Förbundsstyrelsen anser vidare att ett ska krav från förbundsstämman kan bli ett hinder i att utveckla 

Dialogmötesformen och verksamheten samt ur ett ekonomiskt perspektiv men tar givetvis tillvara på 

förslagen från motionären.  
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Motion 16 

Länsförbundens uppdrag och FUB organisation 
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Motion 17 

FUB:s internationella arbete 
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FUB:s internationella arbete, motion 17 
________________________________________________________________ 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att  motionen anses vara besvarad i första delen genom riksförbundets policy för 
internationellt samarbete som reviderades och antogs av förbundsstyrelsen i 
november 2015 

 
att motionen anses vara besvarad i andra delen  

- genom vårens möte med projektaktiva i engagerade lokalföreningar som blev 
startskottet för en diskussion om hur föreningarnas internationella samarbete kan 
fortsätta framöver, utifrån enskilda föreningars förutsättningar 
- genom den fastställde budgeten som har en särskild post för internationellt 
samarbete 

 
att motionen anses vara besvarad i tredje delen genom förbundsstyrelsens 

avsiktsförklaring gällande en diskussion om projekthantering och 
egenavgiftsfinansiering 

 

BAKGRUND  

 
Motionären vill lyfta frågan om FUB i världen och därför vill 
  
1. att internationellt arbete alltid har en given plats i Riksförbundet FUB:s verksamhet 

2. att en översyn görs kring FUBs internationella arbete, i samverkan med lokalföreningar, för att 
säkerställa att det ryms inom prioriterade områden 

3. att en diskussion förs i förbundsstyrelsen om hur finansiering av egenavgiften ska se ut i framtida 
projekt 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

FUB-rörelsen har alltid varit orienterad mot omvärlden. Redan på 50-talet, när riksförbundet bildades, 
tittade man på hur andra länder arbetade med frågor som var viktigt för FUB. I Riksförbundets policy 
för internationellt samarbete, som uppdaterades så sent som november 2015, fastställer man följande: 
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Målet för FUB:s internationella samarbete är att genom ökat internationellt engagemang inom alla 
verksamheter och på alla nivåer i FUB, bidrar till ett globalt samhälle där mänskliga rättigheter för 
personer med utvecklingsstörning respekteras och personer med utvecklingsstörning åtnjuter full 
delaktighet i samhället och inflytande över sina liv. 
FUB anser att allt internationellt engagemang som bedrivs i FUB: s namn ska utgå från våra 
grundvärderingar. Inriktningen på vårt internationella arbete ska därför vara att stötta bildandet och 
utvecklingen av organisationer av personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. 
FUB anser att det är av yttersta vikt att personer med utvecklingsstörning själva är aktiva i det 
internationella arbetet, såväl i Sverige som internationellt. Därigenom kan delaktighet och inflytande 
för personer med utvecklingsstörning förverkligas. 

FUB bevakar intressepolitiska frågor på europeisk nivå genom sitt medlemskap i Inclusion Europe och 
fördjupade kontakter med våra nordiska systerorganisationer sker via det nordiska samarbetsråden, 
NSR. När det gäller utvecklingsprojekt i som drivs av lokalföreningar tillsammans riksförbundet, heter 
samarbetsorganisationen MyRight, som tidigare hette Shia. MyRight är den svenska 
funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och projekten finansieras 
med medel från Sida. Under 2014, fick MyRight besked från Sida att organisationen inte längre skulle 
vara en s.k. ramorganisation för Sida, vilket ändrar väsentligt MyRights ekonomiska förutsättningar 
efter omställningsperioden som avslutas december 2017. Under 2016 har ett intensivt arbete pågått hos 
MyRight med stöd från medlemsorganisationer. FUB har bidragit med arbetsinsatser från både 
riksförbundets kansli och förbundsstyrelsen.  
På MyRights årsmöte den 27 april presenteras en konkret plan för MyRights framtida arbete som 
medlemsorganisationer ska ta ställning till. Efter årsmöte bjuds in FUB:s projektaktiva lokalföreningar 
till ett heldagsmöte i Stockholm för att diskutera det man har beslutet om på årsmöte och hur det kan 
tänkas påverka projektarbetet som bedrivs idag i flera lokalföreningar.  
Gällande en diskussion i förbundsstyrelsen om hur finansiering av egenavgiften ska se ut i framtida 
projekt, så är det först efter MyRights årsmöte som det finns ett färdigt underlag som 
förbundsstyrelsen kan ta ställning till, inte minst frågan om egenavgiften, d.v.s. den del av varje 
projektbudget som lokalföreningen själv ska stå för. Utöver egenavgiften som betalas av 
lokalföreningen, står riksförbundet FUB för egenavgiften för s.k. ”programgemensamma aktiviteter”. 
Dessa aktiviteter är sådana som görs i partnerlandet, tillsammans med andra 
funktionhinderorganisationer.  
Förbundsstyrelsen har för avsikt att påbörja en diskussion om egenavgiftsfinansiering utifrån beslutet 
om framtida projekthantering som tas på MyRights årsmöte.  
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Motion 21 

Hälso- och sjukvård 
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Hälso- och sjukvård, motion 21 
________________________________________________________________ 

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 
Förbundsstämman beslutar 
 
att motionen bifalles i första punkten på så sätt att FUB (riksförbundet) i sin dialog 

med regeringen och andra relevanta myndigheter fortsätter sitt arbete i att verka 
för en reglering av uppsökande verksamhet för personer i LSS-bostäder och 
daglig verksamhet. 
 

att  motionen anses besvarad i andra punkten men bifalles delvis på så sätt att FUB 
(riksförbundet) ska lokalisera exempel på existerande samordningsavtal, sprida 
dessa och informera länsförbunden om möjligheterna till att upprätta sådana 
med landstingen/regionerna.  
 

att  motionen anses besvarad i tredje punkten. 
 

att  motionen bifalles i fjärde punkten på så sätt att FUB (riksförbundet) fortsätter 
sitt arbete i att verka för en ökad kunskap kring utvecklingsstörning och 
bemötande av personer med utvecklingsstörning hos alla berörda vårdgivare. 

 

 

BAKGRUND 

Motionären vill att Riksförbundet FUB: 
 

3. Vidtar ett arbete som ska leda till att hälso- och sjukvårdsinsatserna ska vara 
uppsökande genom att verka för att samma lagkrav som finns i 
tandvårdslagen 8 a § även ska innefattas i hälso- och sjukvårdslagen för 
personkrets 1. 

4. Vidtar ett arbete som ska leda till att hälso- och sjukvårdsinsatserna ska vara 
samordnade i enlighet med HSL 26 d §. 

5. Vidtar ett arbete som ska leda till att ansvaret för hälso- och sjukvården 
regleras.  

6. Vidtar ett arbete som ska leda till att kunskapen hos samtliga vårdgivare 
utökas kring utvecklingsstörning och bemötande av dessa i 
undersökningssituationer. 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

 

1. Uppsökande 

Motionären vill att FUB (riksförbundet) ska verka för att samma lagkrav kring 
uppsökandeverksamhet som idag finns i tandvårdslagen 8 a § ska tillkomma i hälso- och 
sjukvårdslagen. Motionären vill därmed att såsom i tandvårdslagen 8 a §, om denna paragraf 
översätts i enlighet med motionärens förslag, att kommunens biståndsbedömare, sjuksköterska 
vid särskilt boende eller LSS-handläggare identifierar de personer som omfattas av 
personkrets 1 i LSS och erbjuder dessa hälso- och sjukvårdsinsatser genom att fylla i en 
blankett om hälso- och sjukvårdsbedömning som sedan registreras i ett IT-system. Därefter 
ska vårdgivare få information om vilka personer som tackat ja till hälso- och sjukvårdsinsatser 
via IT-systemet och utföra dessa hos vårdgivaren, i särskilt boende eller egen bostad. Vid 
hälso- och sjukvårdsinsatser ska vård- och omsorgspersonal delta för att ge information om 
personens allmäntillstånd och situation. Personalen ska också ta emot de instruktioner som 
ges om varje person. Då personen tackar ja till hälso- och sjukvårdsinsatser ska en ny 
bedömning göras varje år. 
 
Personkrets 1 i LSS omfattas av personer med utvecklingsstörning, autism och 
autismspektrumstörning så FUB (riksförbundet) utgår ifrån att motionären i första hand menar 
personer med utvecklingsstörning som ansöker om en LSS-insats eller bor i en LSS/SoL-
bostad. I enlighet med tolkningen av vad som står i tandvårdslagen anges det att de som ska 
erbjudas tandvård är personer som ansöker om en LSS-insats eller bor i bostad med särskild 
service enligt samma lag. Men det kan även, som det står i tandvårdslagen, innefatta personer 
med särskilda behov som bor i egen bostad. I enlighet med tandvårdslagen skulle ett 
lagförslag i HSL om erbjudande av hälsoinsatser omfatta alla i personkrets 1. 
 
En distinktion måste göras mellan hälso- och sjukvårdsinsatser eftersom sjukvårdsinsatser i 
regel ska ges omedelbart om sådana anses behövas medan hälsoundersökningar inte är akuta. 
Har en person behov av sjukvårdsinsatser ska denna omedelbart skickas till sjukvården för en 
undersökning. Det går inte för t.ex. en LSS-handläggare att fylla i en blankett om 
sjukvårdsbedömning som läggs in i ett IT-system i avvaktan på att vårdgivaren inom tre 
månader erbjuder sjukvård. Däremot skulle det vara rimligt att erbjuda personen en 
hälsoundersökning och om denne tackar ja fylla i en blankett om hälsobedömning som 
registreras i ett IT-system och skickas till vårdgivare om personen inte redan gör regelbundna 
hälsokontroller. 
 
Sammanfattningsvis med stöd av ovanstående så vill motionären att FUB (riksförbundet) ska 
verka för ett införande av en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen. Den nya paragrafen ska 
innebära att personer med utvecklingsstörning som ansöker om en LSS-insats eller idag redan 
bor i särskilt boende enligt LSS/SoL eller i eget boende via kommunens biståndsbedömare, 
LSS-handläggare eller sjuksköterska i särskilt boende enligt LSS/SoL får ett erbjudande om 
hälsoundersökning. Om personen tackar ja fylls en hälsobedömningsblankett i, läggs i ett IT-
system och skickas till vårdgivare varav denna gör en hälsoundersökning inom tre månader 
från ansökan. En ny bedömning ska göras varje år. 
 
MAS har idag ansvar för att det i särskilda boenden finns sådan rutiner att kontakt tas med 
läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det. MAS 
ansvar innefattar dock inte idag att se till att det finns rutiner för kontakt med läkare eller 
annan hälso- och sjukvårdspersonal för regelbundna förebyggande hälsokontroller. Det finns 
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som motionären anger, personer som inte själva kan ge uttryck för sin ohälsa och är i behov 
av regelbundna hälsokontroller. För de personer som inte har närstående, legala 
ställföreträdare eller personal som ser till att personen kommer på regelbundna hälsokontroller 
får inte sådana. 
 
Riksförbundet FUB ser ett stort behov av uppsökande verksamhet för att få till regelbundna 
hälsokontroller för personer med utvecklingsstörning i framförallt LSS-bostäder. Behovet har 
framförts till HSO:s ombudsman för jämlik hälsa vid ett flertal tillfällen som även har 
framfört FUB:s information kring problemet och ställningstagande i frågan. Detta har HSO:s 
ombudsman för jämlik hälsa fört fram i sitt möte med kommissionen för jämlik hälsa som är 
tillsatt av regeringen och har i uppdrag att lämna fram förslag (t.ex. lagförslag) för att minska 
hälsoklyftorna i samhället. Riksförbundet FUB har även till kommissionen fört fram att det i 
LSS eller annan lag finns en reglering kring avtalad samverkansskyldighet mellan vårdgivare 
och LSS-bostäder gällande t.ex. uppsökande verksamhet samt medföljande personal till 
sjukhus/inläggning vilket idag finns inom vissa få regioner. Riksförbundet FUB ser även att 
FUB:s länsförbund kan arbeta aktivt i frågan att få kommunerna att teckna avtal på området 
med landstingen som en snabbare och enklare lösning på problemet (se punkt 2). 
 

2. Samordnande 

Motionären vill att FUB (riksförbundet) ”vidtar ett arbete som ska leda till att hälso- och 
sjukvårdsinsatserna ska vara samordnade i enlighet med HSL 26 d §”. Begreppet 
samordnande används inte i HSL 26 d § utan begreppet används istället däremot när det talas 
om samordnad individuell plan (SIP) enligt SoL och Individuell plan (IP) enligt LSS.  

Samverkan HSL 26 d § 

HSL 26 d § innehar en skall-sats vilket innebär att lagstiftningen är tydlig på att landstinget 
ska: 
 
Avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och 
sjukvård i: 

a. Särskilt boende (socialtjänstlagen) 
b. Verksamheter enligt HSL 18 § första stycket (omfattar enligt förarbeten även 

bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet (prop. 1992/93:159 
s. 182).  

c. Ordinärt boende i vissa fall 
 
FUB (riksförbundet) utgår ifrån att motionärens fråga berör punkten b i nämnda verksamheter 
enligt LSS som i enlighet med lagen enbart gäller öppen hälso- och sjukvård i bostad med 
särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. För öppen hälso- och sjukvård ansvarar 
kommunen via MAS t.ex. (om inte annat finns avtalat om). Landstingets ansvar omfattar 
därmed inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för (HSL 
3 § andra stycket).  
 

Vidare står det i 26 d § att landstinget skall sluta avtal med kommunerna om omfattningen av 
och formerna för läkarmedverkan. Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt 
avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få 
ersättning för sina kostnader för det från landstinget.  
 
FUB (riksförbundet) ser därmed att lagen redan tydliggör en skyldighet för landstingen att 
sluta avtal med kommunerna om omfattningen av och formerna av läkarmedverkan vid öppen 



78 
 

hälso- och sjukvård som ges i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS. 
Om det inte finns ett samverkansavtal i frågan följer landstingen inte lagen och det kan då 
vara en fråga för FUB:s länsförbund att påtala detta för landstingen för att så ska ske och se 
till att avtal upprättas. 
 
Avtal mellan t.ex. kommunen och en regions närsjukvård kring läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården kan innebära t.ex. regelbundna besök av läkare från den i 
avtal ansvariga vårdcentralen i gruppbostäder, det kan handla om planerade läkarbesök i 
gruppbostäder, akuta läkarbesök dygnet runt i gruppbostäder eller självklart läkarbesök på 
vårdcentral när detta är mer lämpligt eller den enskilde så önskar. 
 

3. Reglering av ansvaret för hälso- och sjukvården 

Motionären vill att FUB (riksförbundet) vidtar ett arbete som ska leda till att ansvaret för 
hälso- och sjukvården regleras.  
 
Motionären tar inte upp om frågan gäller öppen hälso- och sjukvård i bostad med särskild 
service och daglig verksamhet eller om det gäller sådan hälso- och sjukvård som meddelas av 
läkare på vårdinrättning.  
 
Vem har ansvar idag i de fyra grupper som motionären tar upp?: 

1. Öppen hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet: 
Hälso- och sjukvårdande uppgifter som inte kräver insatser på vårdinrättning eller 
måste utföras av legitimerad sjukvårdspersonal - kommunen i enlighet med HSL 18 §. 

2. Primärvården: Sjukvårdande behandlingar - Landstinget HSL 3 § samt 
vårdinrättning HSL 2 e §. 

3. Habiliteringen:  Rehabiliterande insatser med syfte att återfå funktioner som skadats 
- Landstinget HSL 3 § samt vårdinrättning HSL 2 e §. 

4. Personal i bostad med särskild service: endast egenvård ingår i omvårdnadsansvaret 
enligt LSS 6 och 9 e §§. Med egenvård menar Socialstyrelsen i detta sammanhang en 
hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare (skriftligen) inom hälso- 
och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon 
annan på ett patientsäkert sätt. För öppna hälso- och sjukvårdande ansvarar kommunen 
i enlighet med HSL 18 §. Skulle läkare felaktigt ha betraktat hälso- och sjukvårdande 
åtgärder som egenvård är detta inte patientsäkert och läkaren blir i första hand 
ansvarig. 

 
 
FUB (riksförbundet) anser därmed att ansvarsfrågan är reglerad inom de områden som 
motionären tar upp i ovanstående fyra punkter.  
 
För att skriftligen förtydliga ansvarsfrågan när det är otydligt kan en individuell plan enligt 
LSS vara mycket användbart när det finns behov av insatser både inom LSS-bostaden och 
hälso- och sjukvård. Om den enskilde begär en individuell plan så ska en sådan upprättas och 
i samband med att en insats enligt LSS bevilja har kommunen en ovillkorlig skyldighet att 
erbjuda en individuell plan. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än 
kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. 
Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer (LSS 10 §).  
 
FUB (riksförbundet) ser dock stora problem i att personer inte kommer till regelbundna 
hälsoundersökningar vilket har berörts under rubriceringen uppsökande. Motionären frågar 
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sig om ansvar för hälso- och sjukvård kan finnas utan samordning eller uppsökande 
verksamhet och FUB (riksförbundet) skulle vilja formulera om frågan till att bli om ansvar för 
personer inom LSS-verksamheter att uppnå och bevara bästa möjliga hälsa och sjukvård kan 
finnas utan uppsökande verksamhet? Samverkan enligt HSL gäller som tidigare angetts 
gällande öppen hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet och 
svaret blir som tidigare i denna fråga att lagen redan är tydlig på det området.  
 
Sammanfattningsvis är lagen tydlig gällande samordning i form av t.ex. IP, samverkan enligt 
HSL 26 d § och ansvarsfrågan för hälso- och sjukvården i HSL 2 e, 3 och 18§§. Här är det 
viktigt att rättigheterna bevakas via FUB länsförbund, FUB lokalföreningar, medlemmar, 
anhöriga samt övriga. Det krävs direkt lokalt påverkansarbete för att få landsting och 
myndigheter att följa lagar. FUB (riksförbundet) har som uppgift att sammanställa och föra ut 
information om rättigheter och hur dessa kan tas tillvara till FUB:s länsförbund. 
Länsförbunden har som uppgift att i sin tur föra ut detta och motivera sina lokalföreningar. 
Ibland för FUB (riksförbundet) även ut sammanställningar och information samt förslag 
direkt till lokalföreningarna. FUB (riksförbundet) arbetar intressepolitiskt på riksnivå och har 
bl.a. som uppgift att verka på nationell nivå gentemot t.ex. regering och nationella 
myndigheter på olika sätt och i olika sammanhang när t.ex. ingen lagstiftning eller andra 
regleringar finns på relevanta områden som när det t.ex. gäller uppsökande verksamhet 
gällande hälsokontroller.  
 

4. Utökade kunskapskrav 

Motionären vill att FUB (riksförbundet) ska verka för en ökad kunskap kring 
utvecklingsstörning och bemötande av personer med utvecklingsstörning hos alla berörda 
vårdgivare. 
 
FUB (riksförbundet) håller med motionären och bekräftar att det är vägen att gå för att uppnå 
jämlik hälsa för alla och en grundbult som det arbetas med i FUB:s kommitté för hälsa och 
vård. FUB (riksförbundet) utarbetade ett temanummer inom området hälsa- och sjukvård till 
UNIK nr 1 2015. Syftet med temanumret var att lyfta och inom hälsa- och sjukvårdsområdet 
för målgruppen utöka kunskaperna kring historiska perspektiv, nuläget, relevanta 
lägesrapporter, problemställningar, utvecklingsstörning, bemötande och ge goda idag 
existerande exempel på läkare som arbetar med målgruppen etc.   
 
Som motionären beskriver hade detta nummer för avsikt att öka kunskaperna hos personal 
inom de särskilda boendena. Men detta var inte det enda syftet med tidningen då den 
skickades ut till alla cirka 150 FUB lokal föreningar med ett följebrev som beskrev att 
tidningen kunde användas som kompetenshöjande information i påverkansarbete genom 
spridning till vårdcentraler, andra vårdinrättningar, LSS-personal och kommunen. 21 av 150 
FUB lokalföreningar tog till sig vikten av påverkansarbete inom området och beställde 
ytterligare tidningar. 
 
FUB (riksförbundet) hade på, den av FUB:s kommitté för hälsa- och sjukvård anordnade, 
länsförbundsträffen i oktober 2015 temat hälso- och sjukvård med grund i det som UNIK-
tidningen 2015 tog upp som helhet och framförallt de läkare och forskare som bidrog till 
artiklarna i tidningen. Läkarna och forskarna delgav under dagen deras arbete och erfarenheter 
kring bemötande, problemställningar, besök i vårdcentral, checklista på hälsokontroller samt 
syn- och hörselundersökningar. Syftet med länsförbundsträffen var att sprida information 
kring läget, exempel på idag existerande samverkansavtal, avsaknaden av regelbundna 
hälsokontroller i gruppbostäder och positiva exempel till länsförbunden att ta med sig för att 
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påverka landstingen samt via spridning till lokalföreningarna förmå dessa att tillsammans med 
UNIK nr 1 informera och påverka sina vårdcentraler, närsjukhus, LSS-personal samt 
kommuner etc.  
 
FUB (riksförbundet) har 2016 arbetat med att ta fram en policy där kompetensutveckling för 
personal inom vårdinrättningar finns med som en självklar del för att uppnå jämlik hälsa.  
 
På statlig nivå har FUB (riksförbundet) vidare under 2015 besvarat 8 remisser inom hälso- 
och sjukvårdsområdet, bl.a. kring ny föreslagen läkarutbildning. I samtliga remisser har 
historiken, problematiken kring cancer, överdödlighet bland personer i LSS-bostäder, syn- 
och hörselproblem, behov hos vårdpersonal av grundläggande kunskap kring lätt, måttlig- och 
svår utvecklingsstörning samt bemötande av denna målgrupp tagits upp.  
 
FUB:s (riksförbundet) har vid tillfälle träffat lokal FUB-förening i samband med årsmöte för 
att redovisa kommittén för hälsa- och vårds arbete samt vilka problem FUB (riksförbundet) 
ser i landet och förslag på lösningar till detta. 
 
FUB (riksförbundet) har under 2015 samarbetat i ett nationellt projekt tillsammans med 
Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) och 1177 med att ta fram en broschyr på 
lättläst som beskriver gången mellan kallelse till mammografiundersökningen, vad 
bröstcancer är och hur själva undersökningen går till m.m. som blev klart i februari 2016. 
Informationsmaterialet finns även utlagt på 1177:s sida. Materialet har bilder och kan 
tillsammans med AKK omsättas till information även för personer med medel- svår 
utvecklingsstörning. Syftet är att ge patienterna själva kunskaper kring diagnosen, hur en 
undersökning går till men även handledaren. FUB (riksförbundet) tycker att det är viktigt att 
personer med utvecklingsstörning själva får mer kunskaper om sin egen sjukdom och 
efterföljande läkarundersökning för att bli delaktiga samt få tillvaron mer förutsägbar vid 
sjukdomar. 
 
Riksförbundet FUB träffar RCC 2016 igen för fortsatt samarbete i ett nationellt projekt kring 
framtagande av ytterligare informationsmaterial kring de andra screeningvarianterna för olika 
cancerformer t.ex. prostatacancer. Under detta möte kommer även utbildning kring 
bemötande av kvinnor med utvecklingsstörning för kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor 
på mammografienheter att planeras. 
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Avvisade motioner med motivering 
 

Motion 6 

Subventionerade Intradagar 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING 
Målgruppen för Intradagarna är i första hand professionella och beslutsfattare. Syftet är att bidra till 

en höjd kompetens vad gäller frågor som rör FUB:s målgrupp. 

Förbundets ekonomi tillåter i dagsläget inte att riksförbundet subventionerar deltagande i 

Intradagarna för ledamöter i FUB:s olika styrelser. 
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Motion 14 

Behovet av adekvat kompetens hos kansli och kansliledning 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING 
FUB är en stor rörelse som är organiserad i riksförbund, länsförbund och lokalförbund. Varje nivå har 

eget mandat att organisera sitt inre arbete såsom styrelserna finner lämpligast för att genomföra sitt 

arbete. 

Ordningen är sådan att stämman beslutar om verksamhetsinriktning för FUB, där har alla lokal- och 

länsförbund möjlighet att uttrycka sin mening. Hur riksförbundets kansli organiseras och vilka 

kompetenser som behövs för att på bästa sätt arbeta mot vägledande dokument är en fråga som 

förbundsstyrelsen och kanslichefen ansvarar för. På samma sätt ansvarar styrelser på läns- och 

lokalnivå för hur deras arbete ska organiseras. 

Det är förbundsstyrelsens mening att det är viktigt att en tydlig ansvarsfördelning finns mellan olika 

funktioner inom FUB:s olika områden och nivåer. Idag finns en ansvarsfördelning där 

förbundsstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret för kansliets personal. Vilka arbetsuppgifter 

som är delegerade till kanslichefen framgår tydligt i den delegationsordning som finns. 

Lokalförbund, länsförbund och riksförbund har eget mandat att tillsätta de tjänstemän som de anser 

bäst svarar mot behovet. Förbundsstyrelsen anser att detta är en ordning som fungerar väl och som 

inte bör förändras. Att alla rekryteringar inom FUB:s organisation ska föregås av en rådfrågning i hela 

förbundet är varken lämpligt eller praktiskt genomförbart. Att skäl för avskedanden alltid ska göras 

öppna anser förbundsstyrelsen är direkt oetiskt, då enskilda personer kan riskera att hamna i ett 

mycket utsatt läge.  

Som påpekas i motionen är det viktigt att riksförbundets kansli får input från olika delar av rörelsen 

för att fånga upp behov. I och med att kansliets nya organisation sjösattes i januari 2016 kommer 

detta arbete att formaliseras. En referensgrupp med deltagare från lokal- och länsförbund har bildats 

för att kansliet ska få ökad kunskap om behov i rörelsen. 

Styrelsen delar uppfattningen att tillsättning av kanslichef ska ske i en öppen process och detta anser 

styrelsen uppfylls redan idag. De som har bäst insyn i och bäst kunskap om vilken kompetens som 

kanslichefen bör ha är rimligtvis de medarbetare som är närmast berörda, dvs. kansliets personal. 

Vid senaste rekryteringen av kanslichef anlitades en rekryteringsfirma för att säkerställa att 

rekryteringen skedde på ett korrekt och professionellt sätt, vilket är det vanligaste förfarandet vid 

tillsättning av chefsbefattningar. På kansliet formades en arbetsgrupp bestående av medarbetare 

som tog fram en kravprofil. Arbetsutskottet (AU) tog fram en egen kravprofil och båda dessa var 

vägledande för rekryteringsfirmans arbete. I rekryteringsprocessen deltog facklig företrädare. 
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Motion 15 

Vikten av förankring inom rörelsen vid organisationsförändring m.m. 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERNG 
Det är viktigt att en förening i FUB:s storlek har en tydlig ansvarsfördelning. FUB har en organisation 

som bygger på att det finns riks-, läns- och lokalförbund. Förbundsstämman är högsta beslutande 

organ som kan besluta om att föreningen ska organiseras på annat vis än ovan eller att föreningen 

ska byta inriktning. Stämman väljer också ledamöter till förbundsstyrelsen. På läns- och lokalnivå 

anordnas egna stämmor där ledamöter till dessa styrelser väljs. 

Varje styrelse, på varje nivå, väljs för att ta ett särskilt ansvar. I förbundsstyrelsens ansvar ingår att 

tillförsäkra att riksförbundets kansli har en kompetent ledning och en ändamålsenlig organisation. 

Detta framgår av stadgar och delegationsordning. På samma sätt har styrelser i läns- och 

lokalförbund ansvar för det egna inre arbetet. 

Inom FUB anlitas konsulter för olika uppdrag, oftast inom projekt där specialistkompetens krävs, men 

även i andra syften. I de flesta fall köps tjänster av företag och organisationer som har ett erkänt 

kunnande inom olika områden. I många fall har offerter tagit in, men inte alltid. Denna ordning har 

tjänat förbundet väl då det varit ett effektivt och enkelt förfarande. 

Generellt sett kommer dock den ekonomiska uppföljningen att bli tydligare på alla sätt inom 

riksförbundet så att det blir enklare att följa vilka tjänster som köpts in för projektmedel och vilka 

tjänster som köpts in i övrigt. På så vis tillförsäkras att de medlemsavgifter, statsbidrag och 

projektmedel som finns till förfogande används på bästa sätt för att uppfylla föreningens syften. 
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Motion 18 

Information från förbundsstyrelsen 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING 
Det är viktigt att en förening i FUB:s storlek har en tydlig ansvarsfördelning. FUB har en organisation 

som bygger på att det finns riks-, läns- och lokalförbund. Förbundsstämman är högsta beslutande 

organ som kan besluta om att föreningen ska organiseras på annat vis än ovan eller att föreningen 

ska byta inriktning. Stämman väljer också ledamöter till förbundsstyrelsen. På läns- och lokalnivå 

anordnas egna stämmor där ledamöter till dessa styrelser väljs. 

Varje styrelse, på varje nivå, väljs för att ta ett särskilt ansvar. I förbundsstyrelsens ansvar ingår 

exempelvis att tillförsäkra att riksförbundets kansli har en kompetent ledning och en ändamålsenlig 

organisation. Detta framgår av stadgar och delegationsordning. På samma sätt har styrelser i läns- 

och lokalförbund ansvar för det egna inre arbetet. 

De olika styrelserna inom förbundet har beslutanderätt över vilken information som ska lämnas till 

andra förbund eller till medlemmar. En annan ordning än denna skulle kräva en genomgripande 

förändring av hela FUB:s struktur och organisation.  
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Motion 19 

Förbundsstyrelsens protokoll 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING 
 

Pkt 1-2 

FUB är en ideell förening. För ideella föreningar finns ingen särskild lag så som det finns för andra 

föreningsformer. Förbundsstyrelsen anser däremot att det finns anledning att, på det sätt som sker 

idag, följa regler som finns för andra föreningsformer då FUB är en stor organisation som har ett 

antal anställda.  

En huvudregel i andra föreningsformer är att styrelseprotokoll inte är offentliga och att varken 

medlemmar eller utomstående har rätt att få se protokollen. Detta för att viss information om 

exempelvis anställda inte ska spridas utanför styrelsen. Inom FUB finns dock ett beslut om att 

förbundsstyrelsens protokoll ska vara offentliga. 

De revisorer som väljs på stämman har i uppgift att särskilt granska protokoll och de har även tillgång 

till underlag och handlingar. Det är revisorernas uppgift att försäkra medlemmarna att allt har gått 

rätt till. En särskild ordning och rutin finns således för granskning. 

Att det ibland dröjer innan styrelseprotokoll offentliggörs beror delvis på att styrelsens ledamöter är 

spridda över landet och att dessa arbetar helt ideellt i föreningen. Föreningsarbetet konkurrerar 

tidsmässigt med förvärvsarbete och omsorg om anhöriga med funktionsnedsättning. Dessutom 

måste alla protokoll skickas via post för att kunna skrivas under av berörda parter. En garanti för att 

skrivande, postgång och granskning ska kunna ske inom 14 dagar kan därför inte ges. Självklart 

strävar styrelsen efter att arbeta så snabbt som möjligt. 

Pkt 3 

Förbundsstyrelsen har som ambition att förbättra rutinerna för hur information ska förmedlas ut i 

rörelsen och där blir ekonomisk rapport en naturlig del. Styrelsen beslutade på möte i mars 2016 att 

ekonomisk rapport ska förmedlas till medlemmarna varje kvartal. Den ekonomiska rapporten blir ett 

komplement till de offentliga protokollen och ger medlemmarna möjlighet till ökad insyn. 
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Motion 20 

LSS-kommittén 
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FÖRBUNDSSTYRELSENS MOTIVERING 
 

LSS är förbundets största och viktigaste fråga. LSS behöver bevakas av samtliga kommittéer då 

lagstiftningen, som motionen påpekar, ligger till grund för stora delar av våra medlemmars liv. 

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att LSS-frågan ytterst ska ligga under AU för att frågan ska 

finnas levande i allt arbete och inte isolerat till en enskild kommitté.  

FS planerar att en förtroendevald ska utses som sakkunnig i LSS som förstärkning och stöd till andra 

sakkunniga, kommittéer och rörelsen i stort. Inom FUB finns sakkunniga inom andra områden där det 

anses finnas behov och vad gäller det intressepolitiska arbetet och LSS är behovet just nu påtagligt. 

 


