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Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en FUB-medlem, 
en FUB-förening eller ett länsförbund i FUB.
Förbundsstyrelsen 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.

På lättläst
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På lättlästMotion nummer 1

Medlemsavgifter från före detta familjemedlemmar och anhöriga.

Familjemedlemmar lämnar ofta FUB,
eftersom de inte tycker att de ska behöva
betala medlemsavgift som huvudmedlem.
Även andra anhöriga och intresserade av FUB
tycker att de inte ska betala som huvudmedlem.

Vi vet att många fortsätter att vara aktiva i FUB
utan att vara medlemmar.
Vi tycker att reglerna för medlemsavgift ska göras om
så att fler vill vara med i FUB.
Det är bättre för FUB med fler medlemmar.

Förslag
∙ Före detta familjemedlemmar och anhöriga ska vara en ny grupp av medlemmar.
∙ Medlemsavgiften för de medlemmarna ska gå helt till lokalföreningen 
och en avgift till Riksförbundet för försäkring.
∙ Lokalföreningen ska själv bestämma hur stor avgiften
och försäkringen ska vara.
Styrelsen för Rättvik FUB

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
En förening kan behålla medlemmar
genom att ha en bra verksamhet
och prata med medlemmarna.
Det är redan nu svårt att sköta de olika slags medlemsavgifterna
och det skulle bli ännu svårare med fler olika slags medlemsavgifter.
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På lättlästMotion nummer 2

Säkrare och bättre medlemssystem

Det behövs ett nytt medlemssystem
som ger lokalföreningarna stöd i deras arbete.
Det är bra att Riksförbundet sköter medlemssystemet.
FUB Göteborg har varit med på utbildningar
och arbetat med medlemssystemet, men nu går det inte längre.
Det blir för mycket arbete och vi misstänker
att vi förlorar medlemmar och medlemsavgifter.
Antalet medlemmar visas inte rätt.
Lokalföreningarna får fel medlemsavgifter av Riksförbundet.
Familjemedlemsskap fungerar inte när inte alla bor på samma adress.
Fel personer får påminnelse.
Det går inte att vara medlem i mer än en lokalförening.

 Förslag
∙ Systemet Kommed ska bytas ut till ett enklare och mer modernt system.
∙ Personuppgifter och inbetalning av medlemsavgifter ska vara säkra.
∙ Fakturor ska kunna skickas till en adress
 och information ska gå direkt till medlemmen.
∙Lokalföreningarna ska få rätt medlemsavgifter och kunna se
vilka medlemsavgifter de får in.
∙ Det ska gå att vara medlem i flera lokalföreningar. 
FUB Göteborg

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och kansliet ska byta till ett bättre register.
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På lättlästMotion nummer 3

Britsar på offentliga toaletter

Det är svårt att byta blöjor på ett barn eller en ung vuxen
på offentliga toaletter eftersom det inte finns någonstans 
att lägga barnet eller den unga vuxna.
Det är otrevligt att ligga på ett smutsigt toalettgolv.
Det borde finnas några offentliga toaletter med britsar i till exempel köpcentrum

Förslag
FUB ska arbeta för att få regler om handikapptoaletter med britsar
när man ska bygga en offentlig plats till exempel ett köpcentrum.
Länsförbundet i Östergötland

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska tillsammans med andra föreningar arbeta för bättre regler 
så att toaletterna blir tillgängliga för alla. 
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På lättlästMotion nummer 4

Allas rätt till skyddsrum

Det finns inte skyddsrum för alla.
Regeringen har undersökt hur många skyddsrum det finns i landet
men ingenstans i rapporten kan man läsa om
att våra skyddsrum måste vara tillgängliga för alla.

Förslag
FUB ska prata med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
om tillgängliga skyddsrum.
Länsförbundet i Östergötland

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska skriva ett brev som föreningarna kan använda i sina kommuner.
Riksförbundet ska skriva till MSB och länsstyrelsen 
och tala om att det är viktigt med tillgängliga skyddsrum
och att det ska finnas lättläst information på MSBs hemsida.
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På lättlästMotion nummer 5

Pensionärsföreningar i FUB

Sverige har många pensionärer
och många av våra medlemmar är pensionärer.
Att bli pensionär betyder en stor förändring
och kanske ännu större för en person med utvecklingsstörning.

Förslag
FUB ska starta pensionärsföreningar för våra medlemmar.
Länsförbundet i Östergötland

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
Det blir mycket extra arbete och kostnader
om en förening ska starta en pensionärsförening
och det skulle inte finnas så många intresserade.
Men en förening kan starta en pensionärsgrupp
om det finns intresse och möjligheter.
Föreningar kan prata med kommunen så att den ordnar 
en bra verksamhet för pensionärer med utvecklingsstörning.
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På lättlästMotion nummer 6

Riksförbundet ska ge bidrag till hyra för lokal

Vi i Torsås FUB vill att Riksförbundet
ska be bidrag till lokalföreningar
till exempel till hyra för lokal.
Vi har alltid problem med ekonomin trots att 
vi söker många bidrag, men vi vill att de pengarna
ska gå direkt till medlemmarna.
Det skulle betyda mycket att ha en egen lokal och få hjälp med hyran.

Förslag
Riksförbundet ska ge bidrag till hyra för lokal.
Torsås FUB

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
Det finns inte pengar till det
och Riksförbundet måste framför allt arbeta med att påverka samhället.
Alla föreningar kan själva söka bidrag till lokal.
En förening kan få företag intresserade av att vara med i 1956-klubben 
och ge pengar till föreningen,
Föreningar kommer att få mer stöd och tips från andra föreningar.
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På lättlästMotion nummer 7

FUB ska arbeta för bra arbetsmiljö på dagliga verksamheter

En arbetsgivare måste följa lagen om arbetsmiljö.
Personer med utvecklingsstörning har inte samma lagliga rätt
till bra arbetsmiljö som anställda.
Personer med utvecklingsstörning arbetar utan hörselskydd fast de borde ha det.
Personer med utvecklingsstörning får skador för att de sitter fel.
Personer med utvecklingsstörning mår psykiskt dåligt på grund av arbetsmiljön.
Det finns exempel på kommuner som tänkt på arbetsmiljön 
för personer med utvecklingsstörning.
Tidningen Unik skulle kunna beskriva sådana goda exempel
som kan ge idéer till lokalföreningar och länsförbund.
Riksförbundet bör också arbeta med denna fråga.

Förslag
Riksförbundet ska diskutera arbetsmiljö för personer med utvecklingsstörning
med myndigheter, informera lokalföreningar och länsförbund och skriva artiklar i Unik.
FUB Västra Götaland 

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Regler för arbetsmiljö gäller inte på dagliga verksamheter
men kommunen har ansvar för personer i daglig verksamhet.
Om en person på en daglig verksamhet skadas på jobbet
är det ett brott och den som har ansvar kan dömas
och den som blivit skadad kan få skadestånd.
Riksförbundet ska på olika sätt tala om för myndigheter
att arbetsmiljön är viktig för dem som är på daglig verksamhet,
informera lokalföreningar och länsförbund och skriva artiklar om det i Unik.
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På lättlästMotion nummer 8

Kommitté för personer med flera funktionshinder.

Riksförbundet har haft en särskild kommitté
som arbetat för personer med flera funktionshinder
och grav utvecklingsstörning.
Men den finns inte längre.
Riksförbundet använder flera miljoner kronor 
till personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning genom Inre Ringen.
Det är bra men FUB måste också arbeta för personer med grav utvecklingsstörning.

För några år sedan bestämde FUB att alla kommittéer 
ska tänka särskilt på personer med grav utvecklingsstörning men så har det inte blivit.

Förslag
∙Riksförbundet ska ta större ansvar för personer med flera funktionshinder
och grav utvecklingsstörning.
∙ Riksförbundet ska bilda en kommitté
som arbetar med grav utvecklingsstörning och flera funktionshinder.
FUB Västra Götaland

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till att arbeta mer för
personer med flera funktionshinder och grav utvecklingsstörning.
Förbundsstyrelsen säger nej till en kommitté för
personer med flera funktionshinder och grav utvecklingsstörning.
Det är viktigt att arbeta för personer med flera funktionshinder
och deras familjer, men alla kommittéer ska tänka på och arbeta för den gruppen.
Riksförbundet har sökt pengar från Arvsfonden
för att särskilt arbeta för vuxna personer med flera funktionshinder.
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På lättlästMotion nummer 9

Hur ska vi få kontakt med personer med utvecklingsstörning
och deras familjer från andra länder?

Riksförbundet har gjort broschyrer på flera olika språk
för att nå människor från andra länder.
Men det verkar ändå inte som vi har fått flera medlemmar
från andra länder.
Vi förstår att det här är en svår fråga,
men vi vet att många flyktingar har barn med funktionshinder
och även vuxna har funktionshinder.
Lokalföreningar och länsförbund har bjudit in familjer
men det har inte alltid gått bra.
Vi vet inte riktigt hur vi ska prata med dem.
Många flyktingar är rädda för myndigheter
och tror att FUB är en myndighet.

Men vi behöver dem som medlemmar
och vi kan lära oss mycket av dem
och de kan få mycket av oss.
Vi vill att Riksförbundet bildar en grupp som jobbar med dessa frågor.
Då skulle lokalföreningar och länsförbund kunna få råd och stöd.
Allmänna Arvsfonden skulle kunna ge pengar till ett sådant projekt.

Förslag
Riksförbundet ska bilda en grupp som ska jobba med 
hur vi får med familjer från andra länder som medlemmar.
FUB Västra Götaland
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På lättlästMotion nummer 9

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och en arbetsgrupp ska ge förslag på 
hur FUB ska arbeta för att få kontakt med personer från andra länder
och hur FUB kan bli en förening där alla är välkomna.
Arbetsgruppen ska också samarbeta med andra föreningar
och undersöka vad människor från andra kulturer känner
inför ordet utvecklingsstörning.
Det har varit ett problem.
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På lättlästMotion nummer 10

E-postprogram för dem som har svårt att läsa och skriva

Det finns inget E-postprogam för FUB-medlemmar
som har svårt att läsa och skriva.
Ett sådant program har bilder
och kan läsa upp vad som är skrivet.
Det har funnits ett bra program men det behöver bli mer modernt.

Förslag
Riksförbundet ska tala om för myndigheter
att de ska utveckla ett tillgängligt e-postprogram
så att de som behöver hjälp med att förstå
också kan använda e-post.
FUB Ovansiljan

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska prata med myndigheter och politiker 
så att ett tillgängligt e-postprogram utvecklas.
FUB har jobbat mycket med tillgänglighet på internet
i olika projekt.
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På lättlästMotion nummer 11

Gode män och förvaltare ska gå på kurser
om att ge stöd i personers liv

Gode män och förvaltare har mest hjälpt personer 
med deras ekonomi, men de har inte gett stöd
eller hjälpt personer att få sina rättigheter.
Gode män och förvaltare måste känna dem
så att de kan få det stöd som passar dem.
Nu har gode män och förvaltare för lite kunskap
så att personer inte får det stöd de har rätt till.
Överförmyndare har inte heller den kunskap som behövs.

Förslag
∙ FUB ska arbeta för att överförmyndare, gode män och förvaltare
kan gå på kurser som handlar om hur de kan ge stöd
på fler sätt än att hjälpa till med ekonomin.
∙ FUB ska se till att medlemmarna får mer kunskap
om de stöd gode män och förvaltare ska ge.
FUB Umeå

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
FUB ska på olika sätt informera gode män och överförmyndare
och skriva artiklar i Unik för att öka kunskapen om
vad en god man ska göra. 
Riksförbundet ska ge stöd till länsförbunden om hur de kan arbeta med detta.
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På lättlästMotion nummer 12

Att kunna vara med på konferens

Vi tycker att det är viktigt att alla Inre Ringens sektioner
kan vara med på till exempel ordförandekonferenser och riksstämmor.
Vi vet att en del Inre Ringensektioner inte har råd att åka och vara med
på konferenserna.

Förslag
Det ska finnas möjlighet att söka om ytterligare bidrag
från Riks FUB så att alla kan få möjlighet att göra sin röst hörd.
FUB Inre Ringen Stockholms län
Länsförbundet FUB i Stockholms län

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska undersöka om FUB kan starta en fond med pengar
som kan göra det lättare för Inre Ringens medlemmar
att vara med på konferenser och stämmor.
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På lättlästMotion nummer 13

Sommarkurser

Riks FUB har tidigare ordnat sommarkurser
på folkhögskolor för Inre Ringens medlemmar.
Kurserna har lärt oss mycket om föreningskunskap till exempel stadgar.
Vi har lärt oss om våra rättigheter och skyldigheter.

Förslag
Vi i FUB Inre Ringen Stockholms län vill att FUB börjar ordna sommarkurser igen 
för medlemmar i Inre Ringen så att vi kan fortsätta få kunskap 
genom att träffa andra medlemmar från hela Sverige
så att vi får nya kontakter och lär oss av varandra. 
FUB Inre Ringen Stockholms län
Länsförbundet FUB i Stockholms län

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Kansliet ska undersöka om det går att ordna minst en sommarkurs
2019-2020.
I sommar planerar FUB ett läger om valet i augusti.
Förbundsstyrelsen tycker att sommarlägren ska handla om
de ämnen Inre Ringen tycker är viktiga.
De är Arbete och ekonomi
Skola och utbildning
Nya medlemmar
Gruppbostäder och personal
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På lättlästMotion nummer 14

Medlemmar ska få behålla ersättning för aktiviteter
efter att de ha fyllt 30 år.

Nu kan personer som har aktivitetsersättning söka om bidrag eller stöd 
från Försäkringskassan för att kunna vara med på en kurs, på resor 
och sådant de vill göra på fritiden.
Men när personen har fyllt 30 år gäller inte det bidraget längre.
Många av FUB:s medlemmar får inte bättre ekonomi
efter att de har fyllt 30 år om de har stöd enligt LSS.

Förslag
Riksförbundet FUB ska arbeta för
att medlemmar som inte har vanligt jobb ska kunna söka om bidrag 
från Försäkringskassan till något att göra på fritiden.
FUB i Laholm 

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska fortsätta att arbeta för
att personer med utvecklingsstörning får bättre ekonomi
och för att personer med sjukersättning
får särskilda bidrag för sådant de vill göra på fritiden.



21

På lättlästMotion nummer 15

Sjukersättning ska bytas ut till ett annat ord.

Personer som har daglig verksamhet har inte längre aktivitetsersättning
när de har fyllt 30 år.
Då kallas det istället för sjukersättning.
Men en utvecklingsstörning är ingen sjukdom så vi tycker
 att ordet sjukersättning ska bytas ut.

Förslag
Riksförbundet FUB ska arbeta för
att ordet sjukersättning byts ut till ett annat ord.
FUB i Laholm

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska arbeta för att ordet sjukersättning byts ut.
Att ha en funktionsnedsättning är inte samma sak som att vara sjuk.
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På lättlästMotion nummer 16

1. Boendestöd ska finnas i LSS
2. Viktigt att tänka på hur en person kan samtala med andra
när handläggaren bestämmer om personlig assistent. 

Många som inte bor i gruppbostad eller bostad med särskild service
har boendestöd enligt Socialtjänstlagen.
Boendestöd är inte samma sak som hemtjänst
utan ger en person stöd för att själv kunna göra det som behövs. 
Man ska kunna välja hur man vill bo
även om man behöver stöd och inte har personligt assistent.
Nu kan man bara välja gruppbostad.

Förslag
∙ Riksförbundet FUB ska arbeta för att
boendestöd finns i LSS.
∙Riksförbundet ska arbeta för att handläggaren tänker på 
att det är lika viktigt att kunna prata med andra
som annat man behöver, när handläggaren bestämmer om assistans.
FUB i Laholm 

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet ska fortsätta att arbeta för
att boendestöd finns som ett LSS-stöd.
Riksförbundet ska arbeta för att handläggaren tänker på 
att det är lika viktigt att få hjälp med att prata med andra
som annat stöd när handläggaren bestämmer om assistans.
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På lättlästMotion nummer 17

Stopp för att lägga ner lokalföreningar och länsförbund

Flera lokalföreningar och länsförbund
har lagts ner under många år.
Det är inte bra för FUB i framtiden.
Många behöver stöd av oss i Västmanland.

Vi måste bli starka i alla kommuner och regioner
nu när regeringen utreder LSS.
Vi måste kämpa för våra rättigheter.
FUB ska utvecklas.
FUB ska undersöka sina stadgar och se om vi kan 
ändra något så att ingen ska kunna lägga ner en förening.
Andra föreningar har gjort så.
Riksförbundet ska hjälpa till under en tid.

Förslag
Riksförbundet ska undersöka hur lokalföreningar
inte ska kunna läggas ner.
Riksförbundet ska ge stöd till föreningarna
så att det inte händer.
FUB Västerås
Klippan i Västerås

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till förbud att lägga ner en förening
men planerar att ge mer stöd till lokalföreningarna.
En person på kansliet arbetar särskilt med ett sådant stöd
och till hösten blir det två.
Kansliet fortsätter med att ringa och prata
med föreningarna och länsförbunden
för att få veta vilket stöd de vill ha.
Nyhetsbrevet kommer oftare och det kommer
att bli lättare att ha möten på skype med hjälp av internet. 
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På lättlästMotion nummer 18

Låt personer med utvecklingsstörning vara med 
och utveckla tidningen Unik

Vi vill att personer med utvecklingsstörning
ska vara med och påverka tidningen Unik.
Det ska finnas en referensgrupp med medlemmar
i olika åldrar med egen erfarenhet.
Vi har medlemmar i olika åldrar, vuxna, ungdomar och barn.

Förslag
Referensgruppen ska starta under 2018.
Fler ska vara med och utforma tidningen.
Tidningen ska vara lätt att läsa och också finnas inläst. 
FUB Västerås
Klippan i Västerås

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Kansliet och redaktören för Unik
ska ge förslag på hur Inre Ringen
kan vara med i arbetet med Unik.
Den lättlästa delen ska finnas inläst.
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På lättlästMotion nummer 19

Medlemmar i FUB-styrelser bör få bidrag
till att vara med på Intradagarna.

Intradagarna är intressanta
och man får kunskap om ny forskning.
Man kan diskutera och träffa människor som har samma intresse.
Det är dyrt för en liten förening att vara med på Intradagarna.
Fler vill kanske vara med i en styrelse
om de får vara med på Intradagarna.
FUB ordnar Intradagarna och därför
bör styrelsemedlemmar i föreningarna
få vara med för att kunna arbeta bättre i sina kommuner.
FUB måste uppskatta föreningarnas arbete mer.

Förslag
Styrelsemedlemmar bör få bidrag
för att kunna vara med på Intradagarna
med föreläsningar om utvecklingsstörning
och forskning.
FUB Sollentuna-Väsby

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen
och ska starta en fond med pengar som föreningarna kan söka ur
till konferenser och utbildningar.
Riksförbundet arbetar för att föreläsningar och debatter 
ska finnas på FUBs intranät så att alla kan lyssna på dem.
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På lättlästMotion nummer 20

Riksförbundet ska ta ansvar för arbeten i My Right

FUB är med i My Right som ger hjälp
till personer med funktionshinder i andra länder.
My Right får stöd av den statliga myndigheten SIDA
men FUB:s lokalföreningar som har ett My Right projekt
betalar en del av projektkostnaderna själva.

I många andra föreningar som har My Rights projekt
är det deras riksförbund som tar ansvar för arbetena.
I FUB betalar lokalföreningarna en projektavgift
och tar ansvar för arbetet.

Riksförbundet har i flera år haft projekt
med pengar från Postkodmiljonären.

Förslag
Riksförbundet ska använda pengar från Postkodmiljonären 
till de arbeten lokalföreningarna gör i My Right.
Örebro FUB

Förbundsstyrelsens yttrande
Så här tycker Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
De pengar FUB får från Postkoden är bara till
särskilda projekt eller används till sådant som är bra för hela FUB.
Lokalföreningarna bestämmer själva om de vill vara med
i My Right och därför kan inte Riksförbundet ta över det ansvaret
och de kostnaderna. 
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Motion nr 1

Medlemsavgift för före detta familjemedlemmar och anhöriga 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att  inte införa en ny medlemskategori.

Bakgrund

Motionären vill motverka det eventuella medlemstapp som kan ske då en huvudmedlem avslutar sitt 
medlemskap och där det finns en familjemedlem som inte anser att det finns fog att betala föreningens 
huvudmedlemsavgift. Motionären anser även att det finns andra personer som vill vara aktiva i FUB:s 
verksamhet men inte vill betala medlemsavgift som huvudmedlem.

Motionären vill därför att Riksförbundet FUB inför en ny medlemskategori för före detta familjem-
edlemmar där huvudmedlemmen har avslutat medlemskapet, för anhöriga och andra personer som 
inte vill vara huvudmedlemmar i FUB.

Medlemsavgiften för dessa medlemmar ska enbart tillfalla lokalföreningen. Dock ska avgiften för Unik 
gruppförsäkring behållas av riksförbundet. 

FUB:s lokalföreningar beslutar självständigt om storleken på denna nya medlemsavgift.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Förbundsstyrelsen delar motionärens oro om medlemstapp men anser att det finns bättre sätt att be-
hålla medlemmar. Som en del av föreningens medlemsvård ingår det att kontakta dessa medlemmar 
och kommunicera vikten av ett fortsatt medlemskap.  Vår uppfattning är att aktiva föreningar med en 
bra lokal verksamhet har stora möjligheter att behålla medlemmarna utan att sänka avgiften.

FUB:s variation på medlemsavgifter försvårar redan idag administrationen av medlemmarna och kom-
munikationen med befintliga och potentiella medlemmar om vilken avgift som gäller. 

Att införa ytterligare en medlemskategori och fler variabler för fördelning av avgifter mellan lokalfören-
ing och riksförbund går emot förbundsstyrelsens eftersträvan om en enkel, tydlig och effektiv hantering 
av medlemmar och medlemsavgifter.

Förslaget innebär i praktiken att alla medlemmar som så önskar kan välja en annan medlemskategori 
än huvudmedlem/familjemedlem.
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Motion nr 2

Nytt medlemssystem

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att  motionen anses besvarad i och med att förbundsstyrelsen har gett förbundskansliet i 
uppdrag att upphandla ett nytt medlemssystem.

Bakgrund

Motionären anser att medlemssystemet KomMed, inte är tillräckligt tillförlitligt och effektivt för att 
FUB ska kunna fortsätta att använda KomMed för medlemshanteringen i fortsättningen och vill att 
förbundsstämman beslutar om att byta ut nuvarande system till ett modernt, enkelt och tillförlitligt 
medlemssystem.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att nuvarande leverantör inte kan leverera ett 
medlemssystem som lever upp till våra krav på tillförlitlighet, effektivitet och användarvänlighet.

Förbundsstyrelsen har gett förbundskansliet i uppdrag att säga upp avtalet med befintlig leverantör 
samt att upphandla ett nytt medlemssystem med driftstart 2018.



32



33

Motion nr. 3

Britsar på offentliga toaletter 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen

att Riksförbundet FUB genom påverkansarbete ska arbeta aktivt för att ändra byggnormerna för offentliga 
toaletter

Bakgrund 

Motionären vill att FUB arbetar för att få in en byggnorm vid anläggning av offentliga platser där det ska 
finnas någon eller några offentliga toaletter med britsar. 

Det är i första hand näringsidkarna som har ansvar för toaletterna i ett köpcentrum. Kommunen eller gatu- 
och trafikkontoret kan dock sluta avtal med näringsidkare – då främst restauranger och caféer om att deras 
toalett ska få användas av allmänheten. I samband med att kompletteringen av ett funktionsnedsättning-
sperspektiv till diskrimineringslagstiftningen träder i kraft så skulle man eventuellt i framtiden kunna åber-
opa tillgänglighetsbrist som en diskrimineringsgrund om det reellt finns möjligheter att installera en brits 
för vuxna eller större barn samt lift utan att näringsidkaren måste bygga om toaletterna och näringsidkaren 
ändå inte har gjort detta. 

När man anlägger nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller 
till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2). 
Ett tillgängligt hygienrum ska utformas så att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar bland annat om att det finns tillräckligt stor area i hygien-
rummet för att personer som använder rullstol kan använda de olika funktionerna i hygienrummet.

I Boverkets byggregler finns det inget krav på att det ska finnas toaletter i publika lokaler. Men i publika 
lokaler där man väljer att ha toaletter för allmänheten ska alltid minst en toalett vara tillgänglig och an-
vändbar. I publika lokaler som har fler än ett plan med toaletter för allmänheten bör minst en toalett på 
varje sådant plan vara tillgänglig och användbar. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Som motionären beskriver finns det ett behov av britsar på offentliga toaletter. För att påverka byggnor-
men kan Riksförbundet FUB tillsammans med andra relevanta intresseorganisationer som RBU och DHR 
författa en skrivelse kring reglerna för tillgängliga toaletter. 
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Motion nr. 4

Allas rätt till skyddsrum

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen

att Riksförbundet formulerar en skrivelse till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
en generell skrivelse som lokalföreningarna kan använda i det lokala påverkansarbetet i kommunerna. 

Bakgrund 

Motionären vill att FUB ska lyfta frågan om tillgängliga skyddsrum till MSB. Regeringen gav myndigheten 
ett uppdrag att se över landets bestånd av skyddsrum och man kom fram till att antalet skyddsrum i 
förhållande till invånarantal i landet är en bristvara men ingenstans i rapporten berörs att skyddsrummen 
ska vara tillgängliga för alla. 

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen 
finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fasti-
ghetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Det har inte gjorts någon analys på många 
år av vilken hotbild som ska vara styrande för skyddsrumsbeståndet. Några nya statligt finansierade sky-
ddsrum har inte heller byggts sedan 2002. 

MSB anser att befintliga skyddsrumstillgångar bör behållas i så stor utsträckning som möjligt och att 
regeringen behöver ge en inriktning för vilka långsiktiga investeringar i form av nya skyddsrum som bör 
göras.

MSB ansvarar för att kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att 
skyddsförmågan inte försämras. Fastighetsägarna underhåller själva skyddsrummet. 

Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inrikt-
ning för skyddsrumsverksamheten.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Med hänsyn till principer om likabehandling och delaktighet i samhället är det viktigt att det finns till-
gängliga skyddsrum. Varje fastighetsägare ansvarar för de enskilda skyddsrummens utformning. Riksför-
bundet FUB kan därför formulera en skrivelse som lokalföreningarna kan använda i sitt lokala påverkan-
sarbete mot kommunerna. Riksförbundet kan även formulera en skrivelse till MSB och länsstyrelsen om 
vikten av tillgängliga skyddsrum. Skrivelsen kan även betona vikten av att det finns lättläst och tillgänglig 
säkerhetsinformation på myndighetens hemsida. 
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Motion nummer 5

Pensionärsföreningar inom FUB

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att  motionen är besvarad med nedanstående yttrande

Bakgrund

En stor andel av FUB:s medlemmar är äldre än 65 år och det stöd de får varierar stort beroende på personalkompe-
tens, resurser och hur kommunen hanterar frågor om boende, sysselsättning och pensionärsverksamhet. Då det i LSS 
står att daglig verksamhet är en rättighet så länge man är i yrkesverksam ålder har många kommuner som regel att 
de endast erbjuder daglig verksamhet fram till 67 år. Hur det ser ut med möjligheter att få organiserad sysselsättning/
sociala träffar efter att man blivit pensionär varierar mycket i landet

Likaså är variationerna stora när det gäller hur man arbetar på boende och daglig verksamhet för att förbereda en 
person med utvecklingsstörning inför åldrande och pensionering. 

Då många äldre personer har ett mycket litet socialt nätverk är det angeläget att arbeta för att kontakt, sysselsättning 
och stimulans för att ett gott åldrande och undvika passivisering och isolering.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Förbundsstyrelsen instämmer i att det är en stor omställning i livet att bli pensionär och att den omställningen kan bli 
ännu större för personer med utvecklingsstörning.  
Att bli gammal innehåller också många andra utmaningar för personer med utvecklingsstörning som påverkar livs-
kvaliteten. 
Kommittén för Åldrande, som las ner 2016 har arbetat med dessa frågor och Riksförbundet FUB gjorde tillsammans 
med Svenskt Demenscentrum en Arvsfondsansökan för att kunna göra två webbutbildningar. Dessa är nu klara och 
presenterades under våren. Utbildningen för personal och anhöriga presenterades på en konferensdag 8 mars. Ut- på en konferensdag 8 mars. Ut- mars. Ut-
bildningen för personer med utvecklingsstörning presenterades den 14 april. Med större kunskap hos personal, an-
höriga och hos personerna med utvecklingsstörning kommer förberedelserna inför pensionering bli bättre och diskus-
sion och krav på kommunerna att erbjuda bättre villkor för personer med utvecklingsstörning att öka. Vi har fått en 
ansökan beviljad om ett tredje år. Under det året ska FUB och Svenskt Demenscentrum ta fram studiecirkelsmaterial 
om åldrande tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Det finns också flera olika häften på lättläst som handlar om åldrande, att bli pensionär, demens och döden som man 
kan beställa hos Riksförbundet.

Förbundsstyrelsen vill poängtera att det innebär extra arbete, kostnader och administration för lokalföreningarna att 
starta pensionärsföreningar inom lokalföreningarna. Inom de kommuner där det finns fungerande pensionärsverk-
samhet och/eller där man får vara kvar på daglig verksamhet skulle efterfrågan troligen vara mycket liten på sådan 
verksamhet.

Förbundsstyrelsen anser att i de kommuner och lokalföreningar där det finns en efterfrågan och behov av pensionärs-
verksamhet kan föreningarna om de har resurser starta verksamhet där pensionärerna kan träffas. Lokalföreningarna 
kan också arbeta intressepolitiskt för att få kommunerna att erbjuda en bättre pensionärsverksamhet.
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Motion nummer 6

Sponsra lokalföreningar beträffande lokalhyra/ekonomiska medel för lokal

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att motionen anses besvarad med nedanstående yttrande

Bakgrund

Motionären vill att Riksförbundet ska sponsra med pengar till lokalhyra. Att ha en lokal kan göra en stor 
skillnad för en förening och underlätta både styrelsearbetet, medlemsrekrytering och medlemsträffar. 
Många föreningar hyr in sig i kommunala föreningshus eller delar lokal med en eller flera föreningar. En del 
av FUB:s lokalföreningar har egna lokaler eller hus. Andra har inga egna lokaler och hyr in sig någonstans 
vid träffar och liknande. Hur detta finansieras och hur stora kostnaderna blir varier väldigt mycket. Många 
kommuner ger bidrag till lokalhyra och/eller aktivitetsbidrag. Många kommuner ger också bidrag till kultur 
och fritidsverksamhet. En del kommuner har också föreningshus/föreningslokaler där man upplåter lokaler 
till ett ofta mycket billigt pris.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Om Riksförbundet skulle sponsra alla våra lokalföreningars lokalhyror (över 150 föreningar!) skulle det inte 
finnas medel att driva kansliet i nuvarande omfattning.  Det enormt viktiga arbete som nu bedrivs på rik-
snivå när det gäller både det intressepolitiska påverkansarbetet och när det gäller organisationsstöd och 
kommunikation skulle drastiskt minska om detta förslag genomfördes. FUB:s möjligheter att synas och att 
påverka skulle försämras i ett läge där det måste förbättras.

Förbundsstyrelsen vill också lyfta fram att alla föreningar i en kommun har samma villkor att söka bidrag till 
lokaler. Se på alla idrottsföreningar, dansföreningar med flera som får lokalbidrag.  Alla kommuner ger också 
driftbidrag till hyrda lokaler. Kommunen bör vara ett förstahandsval när det gäller bidrag till lokalhyra.

Förbundsstyrelsen instämmer i att det ofta är en stor fördel för föreningar att ha tillgång till en lokal. FUB 
har tagit fram olika lösningar för att underlätta för föreningarna att få in medel till sin verksamhet.  
FUB har tagit fram konceptet 1956-klubben där föreningar/personer värvar företag att stödja FUB med 
1956 kr/år. Av den summan får föreningen behålla 800 kronor. Genom att sälja in 1956-klubben kan fören-
ingarna få in pengar som de kan använda till vad de behöver. Förbundsstyrelsen har också lagt ett förslag i 
år till stämman om enhetlig medlemsavgift. Om det går igenom får föreningarna mer pengar. 

Arbete pågår nu på kansliet för att bygga upp en Resursbank med många olika delar som ska ge stöd i loka-
lföreningarnas arbete. Bland annat tips och råd från olika lokalföreningar inom olika områden. Ett priorit-
erat område är förstås ekonomi och hur föreningarna på olika sätt ska kunna få medel att bedriva sin verk-
samhet. Här kommer lokalföreningarna kunna ta del av andras lyckade satsningar för att få bättre ekonomi.

Dock anser Förbundsstyrelsen att lokalföreningarnas ekonomi är en viktig fråga och arbetar vidare för att 
hitta olika koncept som liksom 1956-klubben kan gagna föreningarna. Riksförbundet jobbar också för att ta 
fram material för påverksansarbetet i kommunerna när det gäller föreningarnas villkor.
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Motion nummer 7

Arbetsmiljön på daglig verksamhet                                                                       

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att Riksförbundet på olika sätt uppmärksammar sysselsättningsmiljön i daglig verksamhet för per-
soner med utvecklingsstörning i kontakt med olika myndigheter, informerar lokalföreningar 
och länsförbund och skriver artiklar i tidningen UNIK.

Motionen

Motionären vill att FUB (riksförbundet)

Riksförbundet på olika sätt uppmärksammar arbetsmiljön för personer med utvecklingsstörn-
ing i kontakt med olika myndigheter, informerar lokalföreningar och länsförbund och skriver 
artiklar i tidningen UNIK.

Yttrande

Motionären tar upp en viktig fråga som förutom vad gäller regler om missförhållanden i LSS även kan ifrå-
gasättas ur t.ex. en diskrimineringssynpunkt enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning och om det är fråga om vållande av personskada enligt Brottsbalken 3 kap. 8 §. 

En arbetsgivare har enligt arbetsmiljörättsliga regler en skyldighet att värna om personalens arbetsmiljö i en 
daglig verksamhet och därför har personal då det anses befogat hörselkåpor på sig vid störande och skad-
liga ljud (buller). 

Personer med utvecklingsstörning som befinner sig på den dagliga verksamheten med stöd av LSS-beslut 
för att få meningsfull sysselsättning vilket är syftet med daglig verksamhet enligt LSS har däremot in-
get regelrätt anställningsförhållande, dvs. är inte arbetstagare och omfattas därmed inte heller av ar-
betsmiljörättsliga regler. Detta innebär som motionären framhäver att det på samma plats för samma up-
pgift ibland kan finnas personal med hörselkåpor och personer med LSS-insats utan hörselkåpor. 

Kommunen är primärt ansvarig för personer i en LSS-verksamhet och är därför även ansvarig för att inte 
vålla kroppsskador eller annan ohälsa. För att utreda frågan mer måste åter igen en distinktion mellan 
rättsliga regleringar om arbetsmiljö samt vad vi kan kalla ”sysselsättningsmiljö” för enskilda i daglig 
verksamhet göras för att förstå saken i sin rätta kontext.
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Fortsättning motion nummer 7

Rättsliga regleringar - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 20015:16)

Arbetsgivaren har krav på att arbetstagare som vistas i buller gör hörselundersökningar för att tidigt kunna 
upptäcka en begynnande hörselskada och därmed genom olika åtgärder förebygga att skadan förvärras el-
ler i värsta fall försvinner helt. Kraftigt buller kan även ge upphov till mer eller mindre permanenta öronsus-
ningar och ringningar, s.k. tinnitus, samt andra effekter som ljudöverkänslighet och ljudförvrängning. Den 
hörselskadade själv upptäcker ofta skadan i sent stadium, eftersom man gradvis vänjer sig vid försämringen.

Hörselskydd används enligt föreskrifterna då en verksamhet inte kan genomföra några rimliga tekniska el-
ler organisatoriska åtgärder för att sänka bullerexponeringen till riskfri nivå. Arbetsgivaren skall se till att 
hörselskydd används och kontrollera att åtgärder vidtas i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
buller och att åtgärderna dessutom är effektiva.

Om personal på en daglig verksamhet har fått hörselskydd så innebär det högst troligt att det förekommer 
skadligt buller. Om bullret har höga eller låga ljudnivåer kan variera men vid t.ex. höga ljudnivåer kan även 
korta avbrott med hörselskydd minska den avsedda skyddsverkan med hörselskydd. Valet och utprovningen 
av hörselskydd är också viktigt för varje enskild individ så att de ger så lite besvär som möjligt.

För personer med utvecklingsstörning som vistas i daglig verksamhet där personal har hörselskydd för att 
uppenbart sådana krävs riskerar därmed negativa effekter på hälsan och i värsta fall svåra hörselskador. Per-
soner som redan har någon form av hörselskada är även enligt Arbetsmiljöverket särskilt känsliga för buller 
och arbetsgivaren ska särskilt uppmärksamma detta i en riskbedömning.  Sedan finns det verksamheter 
som kanske håller på med t.ex. möbeltillverkning eller läderprodukter där ototoxiska ämnen förekommer. 
Dessa ämnen har visat sig kunna förstärka bullers hörskadande effekt.

Vem ansvarar för personskador i LSS-verksamheter?

24a-26 § i LSS reglerar bestämmelser om missförhållanden och att personal (”var och en som fullgör en up-
pgift enligt LSS”) ska vaka över att personer som får insatser enligt lagen lever under trygga förhållanden 
och alltid anmäla missförhållanden. När det gäller allvarliga missförhållanden ska dessa anmälas (lex Sarah) 
till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt IVO  

Personer med utvecklingsstörning har i högre grad hörselnedsättningar än andra. Det innebär att det trol-
igtvis finns en hel del personer i en daglig verksamhet som av Arbetsmiljöverket klassificeras som särskilt 
känsliga. Det innebär vidare troligtvis att personer i daglig verksamhet med buller kan ha stressymptom av 
olika slag eftersom Arbetsmiljöverket menar på att  buller på fl era sätt  kan bidra ti ll den mentala belastnin-å att  buller på fl era sätt  kan bidra ti ll den mentala belastnin- att buller på flera sätt kan bidra till den mentala belastnin-
gen vilket även gör att man blir trött och ur flera aspekter påverkas. Helt klart kan man därför säga att per-
sonskador (kroppsliga och psykiska) kan uppstå till följd av buller på olika sätt för personer som deltar i en 
daglig verksamhet där det förekommer buller. 
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Fortsättning motion nummer 7

Vad finns det för lagrum gällande vållande av personskada?

 Enligt 3 kap. 8-10 § i Brottsbalken står det:

8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, 
döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas 
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alko-
hol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag. 

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig 
sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

10 § Om brott, som i 7--9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt 
vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycks-
fall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs.

Det är alltså, förutom ett allvarligt missförhållande som ska anmälas till Inspektionen för vård och om-
sorg (IVO) ett straffbart brott enligt brottsbalken att antingen oaktsamt eller uppsåtligen inte bry sig om 
arbetsmiljörättsliga regler för sin personal så att man riskerar personskador. Det finns inget motiv och 
vore direkt diskriminerande pga. funktionsnedsättning att göra en distinktion på en person med utveck-
lingsstörning som är anställd på en daglig verksamhet och därför omfattas av arbetsmiljörättsliga regler 
eller en person med utvecklingsstörning som befinner sig på samma dagliga verksamhet med ett LSS-beslut 
när det gäller personskador. Enligt skadeståndslagen kan även skadestånd yrkas i samband med en polisan-
mälan om brott gällande personskador.
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Motion nr 8

Behov av en Kommitté för personer med flerfunktionshinder

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla den första att-satsen i motionen. Det vill säga, att Riksförbundet FUB ökar sitt engagemang och 
arbete kring gruppen personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.

att avslå den andra att-satsen. Det vill säga, att Riksförbundet FUB tillsätter en kommitté för personer med 
flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. 

 

Bakgrund

Motionären vill att Riksförbundet FUB ökar sitt engagemang och arbete kring personer med flerfunktion-
snedsättning och omfattande utvecklingsstörning. Vidare vill motionären att Riksförbundet FUB ska tillsätta 
en kommitté som arbetar specifikt med frågor kopplat till gruppen. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att gruppen personer med flerfunktionsnedsättning 
och omfattande utvecklingsstörning är en viktig grupp som ska prioriteras i FUB:s arbete. Personer med 
flerfunktionsnedsättning är en relativt liten grupp som inte kan föra sin egen talan, vilket medför den 
ofta inte uppmärksammas och vidare att kommuner och landsting sällan har möjlighet att bygga upp till-
räcklig kompetens om målgruppen. Mot den bakgrunden genomförde Riksförbundet FUB en förstudie 
år 2008–2009, med medel från Arvsfonden, om behovet av ett nationellt kompetenscenter för personer 
med flerfunktionsnedsättning. Förstudien resulterade i rapporten Till mångas nytta – Om behovet av ett 
nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar (Borgström & Carl-
berg, Riksförbundet FUB, 2010). Förstudien presenterades för tjänstemän vid socialdepartementet, vilket 
tillsammans med ett intensivt påverkansarbete från Riksförbundet FUB sida ledde till att Socialstyrelsen fick 
ett regeringsuppdrag att snabbutreda förutsättningarna för ett nationellt kunskapsstöd för personer med 
flerfunktionsnedsättning. Utredningen resulterade i rapporten Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom 
området flerfunktionshinder (Socialstyrelsen, 2011). Regeringen gav därefter Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga (Nka) i uppdrag att utveckla ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer, 
företrädesvis barn och unga, med flerfunktionsnedsättning. Syftet med stödet skulle vara att underlätta 
kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga. Genom Riksförbundet FUB:s 
intensiva påverkansarbete blev Nka:s uppdrag mot gruppen personer med flerfunktiosnedsättning efter 
några år permanent. Uppdraget omfattar idag anhöriga till alla personer med flerfunktionsnedsättning. 
Nka:s informativa webbplats är idag även välbesökt av olika personalgrupper som möter personer med 
flerfunktionsnedsättning i sitt arbete. Riksförbundet FUB deltog aktivt i uppbyggnaden av kunskapsstödet 
och har sedan dess haft en god samverkan med NKA för att fortsätta uppmärksamma gruppen personer 
med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB:s främsta uppdrag är 
att arbeta intressepolitiskt för målgruppen, medan NKA:s har i uppdrag att  utveckla kunskapsstöd. Riksför- för målgruppen, medan NKA:s har i uppdrag att  utveckla kunskapsstöd. Riksför-, medan NKA:s har i uppdrag att utveckla kunskapsstöd. Riksför-
bundet FUB är representerade i NKA:s styrgrupp och har således goda möjligheter att påverka detta viktiga 
arbetet gentemot målgruppen och anhöriga. Riksförbundet FUB var medarrangör till konferensen ”Livets 
möjligheter” våren 2014 och är även med och arrangerar 2018-års konferens med samma namn. 
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Fortsättning motion nummer 8

Konferensen vänder sig till alla som kommer i kontakt med personer med flerfunktionsnedsättning, an-
höriga såväl som beslutsfattare och yrkesverksamma. ”Livet möjligheter” ger en unik kunskap, inblick och 
förståelse för hur livet kan vara för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Gruppen 
beaktas i FUB:s intressepolitiska arbete inom alla områden och lyfts frekvent i våra tre aktiva kommittéer 
som berör skola och utbildning, hälsa och vård och LSS. Inte minst betonas gruppen i Riksförbundet FUB:s 
aktiva påverkansarbete under den pågående LSS-utredningen. 

Inom Riksförbundet FUB fanns tidigare en kommitté med särskilt fokus på personer med flerfunktionsned-
sättning. En kommittés huvudsakliga syfte är att driva intressepolitiskt påverkansarbete inom särskilda 
områden samt besvara remisser inom området. Den dåvarande kommittén konstaterade att det fanns stora 
behov av nytänkande och metodutveckling för vuxna med flerfunktionsnedsättning i såväl daglig verksam-
het, gruppbostad och med stöd av personlig assistans. Tillsammans med Sveriges arbetsterapeuter, Nka 
och Dart, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, togs en projektansökan till Arvsfonden fram. Att arbeta i projektform är även ett 
sätt att tillförsäkra att såväl resurser som kompetens kommer målgruppen till gagn. Projektansökan ”Vi är 
med!” – utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktion-
snedsättning” skickades in till Arvsfonden januari 2017. På grund av ovanligt långa handläggningstider hos 
Arvsfonden har ansökningsprocessen fördröjts avsevärt. Under hösten 2017 fick Riksförbundet FUB besked 
om att vissa delar i ansökan behövde utvecklas ytterligare p.g.a. att Arvsfonden ansåg att ansökan alltför 
mycket påminde om två andra ansökningar från andra organisationer. I samband med det bjöd även Arvs-
fonden in Riksförbundet FUB för att diskutera projektansökan. Därefter har ansökan uppdaterats utifrån 
Arvsfondens önskemål och skickades in på nytt i februari 2018. Förbundsstyrelsen bedömer att vi har goda 
chanser att beviljas medel för projektet, vilket skulle innebära ett särskilt fokus på vuxna personer med fler-
funktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning och deras levnadsvillkor under de kommande tre 
åren. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Personer med flerfunktionsnedsättning med omfattande utvecklingsstörning och deras anhöriga är en viktig 
grupp för Riksförbundet FUB. Arbetet och engagemanget kring personer med flerfunktionsnedsättning och 
omfattande utvecklingsstörning bör även fortsättningsvis ske genom de redan existerande kommittéernas 
arbete, samt i projektform. Förbundsstyrelsen ställningstagande är därmed att det inte ska tillsättas en yt-
terligare kommitté. Om Riksförbundet FUB inte beviljas medel från Arvsfonden kommer förbundsstyrelsen 
säkerställa att gruppen ändå prioriteras i Riksförbundet FUB:s kommande arbete.
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Motion nr 9
Hur ska vi nå personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga som kommer från andra kulturer?        

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att motionen bifalles och att en arbetsgrupp tillsätts. 

att arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på hur FUB ska arbeta för att nå personer med en annan 
kulturell bakgrund. Arbetsgruppen ska även etablera kontakt och samverkan med relevanta organisationer 
och verksamheter på nationell nivå för att underlätta samverkan på regional och lokal nivå. Arbetsgruppen 
får dessutom i uppdrag att beakta om begreppet ”utvecklingsstörning” får konsekvenser i mötet potentiella 
medlemmar från andra kulturer och föreslå hur det i sådant fall ska hanteras. 

Bakgrund

Motionären efterlyser att en arbetsgrupp tillsätts för att intensifiera arbetet med att nå potentiella medlem-
mar från andra kulturer. Arbetsgruppen ska enligt motionen få i uppdrag att utveckla arbetet, samt stötta 
länsförbund och lokalföreningar i deras viktiga arbete med att möta denna målgrupp.

Precis som motionären beskriver har Riksförbundet FUB på olika sätt genom åren uppmärksammat person-
er med utvecklingsstörning som kommer från andra kulturer och deras anhöriga. Några exempel på det är 
arbetet är bland annat FUB-broschyrer som är framtagen på olika språk, och inte minst FUB:s internationel-
la arbete som sker i många länder runt om i världen. Förbundsstyrelsen kan dock självkritiskt konstatera att 
vi inte når personer med en bakgrund i andra kulturer i den utsträckning som vi önskar och att det medför 
att FUB:s organisation inte speglar den mångfald som vi faktiskt står för. 

För att nå även denna grupp behöver Riksförbundet FUB se över den egna organisationen och undersöka 
hur FUB kan bli en mer inkluderande organisation. I det arbetet bör Riksförbundet FUB ta hjälp av och sam-
verka med andra organisationer och verksamheter som besitter kunskap och erfarenhet av att arbeta mot 
dessa grupper. Habilitering och Hälsa i Flemingsberg är en sådan verksamhet och de möter i sitt dagliga ar-
bete människor i FUB:s målgrupp och med en mångkulturell bakgrund. Under ett möte med Habiliteringen i 
Flemingsberg framkom att begreppet ”utvecklingsstörning” kan vara ett hinder i mötet med människor med 
funktionsnedsättningar och en annan kulturell bakgrund. Om Riksförbundet FUB ska vara en attraktiv och 
relevant organisation för flera grupper i samhället behöver vi även beakta att begreppet ”utvecklingsstörn-
ing” finns med i vårt namn, används i våra broschyrer och vad det kan innebära i mötet med målgruppen 
och potentiella medlemmar. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Förbundsstyrelsen anser att det är högst angeläget att Riksförbundet FUB når personer med utveck-
lingsstörning och en mångkulturell bakgrund. Därför behöver Riksförbundet FUB se över den egna organi-
sationen och undersöka hur FUB kan bli en mer inkluderande organisation. Riksförbundet FUB ska vara en 
organisation som är attraktiv för alla grupper i samhället. I det arbetet behöver Riksförbundet FUB arbeta 
mer uppsökande och etablera kontakt och samarbeten med organisationer och verksamheter som möter 
människor från andra kulturer för att ta lärdom från deras arbete. 
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Motion nr 10

Ett kognitivt tillgängligt e-postprogram

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att motionen bifalles. 

att Riksförbundet FUB, inom ramen för det pågående Arvsfondsprojektet Digi-JAG, ska driva ett aktivt 
påverkansarbete, uppvakta beslutsfattare och myndigheter för att snabba på utvecklingen av ett kognitivt 
tillgängligt e-postprogram.

Bakgrund

Motionären efterfrågar ett kognitivt tillgängligt e-postprogram för personer i FUB:s målgrupp som inte kan 
läsa eller skriva. Motionären vill att Riksförbundet FUB ska driva frågan genom påverkansarbete mot myndi-
gheter och beslutsfattare.

Digital delaktighet är en viktig fråga för Riksförbundet FUB och våra medlemmar. Förbundsstyrelsen är med-
vetna om det faktum att FUB:s målgrupp ofta står långt från en digital delaktighet och vidare att detta är en 
fråga som Riksförbundet FUB behöver uppmärksamma och driva. 

Genom det nu avslutade Arvsfondsprojektet Anpassad IT uppnådde Riksförbundet FUB stora framgångar 
när det gäller digital delaktighet för personer med måttlig utvecklingsstörning. Där konstaterade Riksför-
bundet FUB att det är fullt möjligt att vara digitalt delaktig bara man får chansen. Det finns flera exempel 
på hur Riksförbundet FUB drivit frågan under åren. Representanter från Riksförbundet FUB har till exempel 
uppvaktat Post- och Telestyrelsen, tillsammans med Kerstin Gatu och folkbildningen, för att påtala behovet 
av att uppdatera och förnya det symbolstyrda e-postprogrammet Easy mail. Ett annat exempel är den work-
shop som Riksförbundet FUB anordnade i januari 2018 på MVTE-mässan tillsammans med Kerstin Gatu och 
Begripsam. Där lyftes behovet av samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra verksamheter kring 
verktyg, infrastrukturer, kompetens och attityder. Behovet av att uppmärksamma det digitala utanförskapet 
som FUB:s målgrupp ofta möter kommer lyftas ytterligare genom en debattartikel under våren 2018.

I december 2017 beviljades Riksförbundet FUB 8 290 504 kr för Arvsfondsprojektet Digi-JAG. I projektet 
kommer vi tillsammans med Mora folkhögskola, Begripsam och Axesslab utveckla en kognitivt tillgänglig 
lärplattform med en tillhörande nätpedagogisk modell. Utvecklingen kommer bland annat ske genom kurs-
en Anpassad IT som fortsätter inom projektet på Mora folkhögskola.

Inom ramen för projektet Digi-JAG kommer Riksförbundet FUB fortsätta driva frågan om digital delaktighet 
och behovet av ett kognitivt tillgängligt e-postprogram gentemot myndigheter och beslutsfattare. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Digital delaktighet är viktigt för FUB:s målgrupp. Förbundsstyrelsens ställningstagande är därmed att det är 
angeläget med ett kognitivt tillgängligt e-postprogram som målgruppen självständigt kan hantera. 
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Motion nr 11

Om Godemans/förvaltaruppdragen att Bevaka rätt och Sörja för person              

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att Riksförbundet på olika sätt informerar god man och överförmyndarföreningar på riksnivå, informerar 
FUB länsförbund och skriver artiklar i tidningen UNIK för att öka kunskapen för FUB lokalföreningar 
och medlemmar kring Bevaka rätt och Sörja för person inom ramen för god man och förvaltare.

att Riksförbundet stödjer FUB länsförbund om hur de ska verka för att kunskapen om områdena Bevaka 
rätt och Sörja för person ökar bland överförmyndarna, gode män samt förvaltare.

Motionen

Motionären vill att FUB (riksförbundet)

- ska verka för att kunskapen om områdena Bevaka rätt och Sörja för person ökas bland över-
förmyndarna, gode män samt förvaltare. Ett led i detta ska vara att överförmyndarna erbjuder 
kurser inom dessa områden.

- ska agera för att öka kunskapen bland våra egna medlemmar om uppdragen Bevaka rätt och Sörja 
för person.

Yttrande

Motionären tar upp en viktig och vanlig fråga ute i landet då riksförbundet har erfarit att det ofta saknas kompetens 
eller ens vilja att bevaka framförallt sörja för person delen i ett god man- och förvaltaruppdrag.

En god man och förvaltare innebär att vara ett stöd för sin huvudman. Huvudmannen har alltid kvar sin rättshan-
dlingsförmåga och gode mannens samt förvaltarens uppgift ska istället inrikta sig på att underlätta för och ”sätta 
guldkant på tillvaron” för sin huvudman som alltid i största möjliga mån ska vara med och bestämma i allt som berör 
denna. Undantag kan gälla i ekonomidelen i de fall förvaltare har tillförordnats för den delen.

I landet finns det flera god man föreningar som anordnar kurser i godmanskap och de hittar man genom att gå in på 
följande länk: https://godman.se/god-man-foreningar

Förbundsstyrelsen uppmanar FUB lokalföreningar att kontakta närmaste god man förening för att scanna av hur 
kunskaps- och kursutbudet ser ut gällande personer med utvecklingsstörning. Om utbildningarna saknar vår mål-- och kursutbudet ser ut gällande personer med utvecklingsstörning. Om utbildningarna saknar vår mål-
grupp eller det överhuvudtaget saknas utbildningar är det viktigt att man engagerar god man föreningen genom att 
ge bra exempel på idag befintliga kurser som även de kan arbeta med.

Förbundsstyrelsen uppmanar FUB lokalföreningar att kontakta överförmyndarnämnden i sin kommun för att scanna 
av kunskapsläget och engagera denna att förstå att det saknas kompetens på området om så är faktum. Det är också 
viktigt att ge bra exempel i så fall på god man utbildningar som är bra samt ge kontaktuppgifter till olika god man 
föreningar.

Riksförbundet kan ha i uppgift att öka kunskapen bland FUB länsföreningar som i sin tur har ansvar för att förmedla 
information vidare till FUB lokalföreningar. Riksförbundet kan vidare ha i uppgift att öka kunskapen bland FUB loka-
lföreningar och medlemmarna om uppdragen att Bevaka rätt och Sörja för person i t.ex. medlemstidningen UNIK, 
andra kanaler samt sprida övrig viktig information kring god man och förvaltarskap i tidningen. Riksförbundet FUB 
kan även kontakta Riksförbundet God man och Förvaltare samt Föreningen Sveriges Överförmyndare för att scanna 
av läget och om det finns möjlighet samverka samt kompetensutveckla dessa.
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Motion nr 12

Att kunna vara med på konferens

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

att Riksförbundet FUB:s styrelse ska undersöka möjligheten att starta en Delaktighetsfond.  
Fondens ändamål blir att främja deltagandet av Inre Ringens medlemmar i Inre Ringens ordförande-konfer-
enser, riksstämmor och FUB:s årsstämmor.

Bakgrund

Inre Ringen Stockholms län tycker det är viktigt att alla Inre Ringen sektioner kan vara med till exempel på 
ordförandekonferenser och riksstämmor. 

En del Inre Ringen sektioner inte har råd att åka och vara med (även om kostnaderna redan är subvention-
erade) på konferenserna.

Därför önskar Inre Ringen Stockholms län att det ska finnas möjlighet att ansöka om ytterligare bidrag från 
Riks FUB så att alla ges möjlighet att göra sin röst hörd.  

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Riksförbundet FUB:s styrelse vill att Inre Ringen sektioner runt om i Sverige ska ha så bra förutsättningar 
som möjligt för att kunna delta i FUB och Inre Ringen Sveriges ordförandekonferenser och stämmor. Inre 
Ringens röst i mycket viktig i dessa sammanhang. 
Därför kommer Riksförbundet FUB:s styrelse att arbeta för att skapa en hållbar finansieringsmodell som 
möjliggör ett ökat deltagande. 
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Motion nr 13

Om att ordna sommarkurser för Inre Ringens medlemmar

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att ge riksförbundets kansli i uppdrag att undersöka möjligheten att ordna minst en sommarkurs under 
verksamhetsperioden 2019–2020 för Inre Ringens medlemmar. 

Bakgrund

FUB har tidigare ordnat sommarkurser på folkhögskolor för Inre Ringens medlemmar. Kurserna har handlat 
om föreningskunskap, till exempel stadgar och vilka rättigheter och skyldigheter man har. 
Inre Ringen, Stockholms län vill att FUB börjar ordna sommarkursen igen för Inre Ringens medlemmar.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Riksförbundet FUB:s styrelse tycker också att sommarkurser kan vara mycket värdefulla för Inre Ringens 
medlemmar. Redan nu i sommar planeras ett valläger i augusti för förstagångsväljare mellan 18 och 30 år.  
Obs! När detta utkast skrivs har riksförbundet precis skickat in en ansökan om stöd för ett valläger till MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Svar väntas i mitten av april och motionssvaret just-
eras därefter.) 

Vi ser också att det kan finnas möjligheter att ordna sommarkurser i samarbete med de olika projekt som 
riksförbundet driver. Utifrån ett kunskapsperspektiv anser riksförbundets styrelse att sommarkurserna ska 
ha någon anknytning till de fokusområden som togs fram på Inre Ringens ordförande konferens i oktober 
2017. 

* Arbete och ekonomi

* Skola och utbildning

* Nya medlemmar till Inre Ringen

* Gruppbostäder och personalfrågor
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Motion nr 14

Ersättning för kostnader i samband med aktiviteter för personer med sjukersättning

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen 

att Riksförbundet även fortsättningsvis utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att förbättra medlem-
marnas ekonomiska situation och möjligheter till självständighet och goda levnadsvillkor. 

Bakgrund 

Motionären vill att Riksförbundet ska arbeta för att möjligheten att ansöka om ”Särskild ersättning för ko-
stnader i samband med aktiviteter” från Försäkringskassan för personer med aktivitetsersättning även ska 
omfatta personer med sjukersättning. 

Enligt 33 kap. 21-23§§ Socialförsäkringsbalken kan Försäkringskassan bevilja särskild ersättning för 
kostnader för aktiviteter som den enskilde deltar i och som kan antas ha en gynnsam inverkan på hens 
sjukdomstillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga. Denna ersättning kan endast betalas ut till 
personer som har aktivitetsersättning, vilket enligt 33 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken lämnas längst till 
och med månaden före den månad då personen fyller 30 år. 

Med aktivitet avses sådana verksamheter som kan antas ha en gynnsam inverkan på den försäkrades sjuk-
domstillstånd eller fysiska eller psykiska prestationsförmåga. Aktiviteterna ska kunna antas ha en gynnsam 
inverkan på de förhållanden som medför att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt. Aktiviteterna har 
med andra ord till syfte att öka förutsättningarna för att förbättra arbetsförmågan (prop. 2000/01:96 s. 86-
87). 

Redan 2003 påtalade FUB den allvarliga ekonomiska situationen för Socialstyrelsen, som i sin tur upp-
märksammade regeringen i två skrivelser. Under LSS-utredningens arbete lämnade FUB många bidrag till 
kommittén. Det lämnades t.ex. underlag om den dåliga ekonomiska situationen för medlemmarna. Detta 
ledde fram till vissa förslag, men inga konkreta åtgärder vidtogs. FUB bidrog även med konkreta exempel på 
enskildas ekonomi under ”Brist på brådska”-utredningens arbete. Utredningen konstaterade att det finns 
ett stort behov av en mer generös ersättning för den grupp personer som sedan födseln eller barndomen 
har mycket omfattande och livslånga funktionsnedsättningar. Riksförbundet FUB efterlyste i remissyttrande, 
tillsammans med dåvarande Riksföreningen Autism och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, en utredning som 
utgår ifrån ett helhetsperspektiv på den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättnin-
gar. Samtliga ersättningar inom socialförsäkringssystemet som finns för vuxna över 19 år behöver granskas 
liksom bostadstillägget vars nivåer är helt otillräckliga i förhållande till hyresutvecklingen på bostads-
marknaden. Tyvärr fick inte heller dessa förslag från ”Brist på brådska” något genomslag. Redan för flera år 
sedan stod det således klart att det behövdes förändringar. 

På förbundsstämman 2012 fattades beslut om att Riksförbundet skulle undersöka möjligheterna att införa 
en medborgarlön. En kommitté tillsattes för att se över medlemmarnas ekonomiska situation, vilket result-
erade i rapporten ”Fångad i fattigdom?”. Rapporten visar att många medlemmar med sjuk-och aktivitet-
sersättning har knappa resurser och går back varje månad. Många är beroende av stöd från sina anhöriga. 
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Fortsättning motion nr 14

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Stöd till aktiviteter för personer med aktivitetsersättning ska stimulera till aktivitet utan att den ekono-
miska tryggheten påverkas och tillvarata den unges möjligheter till utveckling och arbete. Många av FUB:s 
medlemmar har fortsatta behov av stimulans och stöd efter 29 års ålder. Av Försäkringskassans egna vä-
gledning framgår att det är angeläget för den grupp försäkrade som har ersättning för långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga att försäkringen verkar för aktivitet och inte ett passivt förhållningssätt. Det är enligt FUB:s 
mening lika viktigt för personer som har sjukersättning. Alla människor har behov av och rätt till ett livslångt 
lärande och många personer med utvecklingsstörning hamnar i utanförskap och passivitet när de lämnar 
skolan. 

Riksförbundet ska därför även fortsättningsvis arbeta för att förbättra den ekonomiska situationen för per-
soner med utvecklingsstörning, däribland genom att verka för att även personer med sjukersättning ges rätt 
att få särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter. 
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Motion nr 15

Byt ut begreppet ”sjukersättning”

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen 

att Riksförbundet FUB får i uppdrag att aktivt arbeta för att begreppet ”sjukersättning” ersätts med ett mer 
adekvat begrepp

Bakgrund 

Motionären vill att Riksförbundet ska arbeta för att ordet ”sjukersättning” ersätts med ett annat, lämpligare, 
namn. 

Sjukersättning beviljas till en person vars arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel på 
grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. 

Begreppet ”sjukersättning” infördes i januari 2003 och ersatte det tidigare begreppet ”förtidspension”. 

Riksförbundet har vid flertal tillfällen framfört att namnet sjukersättning ger en felaktig koppling till sjuk-
dom och att begreppet bör ersättas med en mer adekvat term, se till exempel remissvar till promemoriorna 
”Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning” (Fi2017/01367/SI) och ”Mer tydlighet 
och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen” (Ds 2016:5).

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Att ha en funktionsnedsättning eller omfattande funktionsnedsättningar är inte detsamma som att vara 
sjuk. Begreppet sjukersättning ger fel signaler och upplevs som förlegat i sammanhanget. Riksförbundet 
FUB kommer därför fortsätta att arbeta för att begreppet ”sjukersättning” ersätts med ett mer adekvat be-
grepp. 



63



64

Motion nr 16

Boendestöd i LSS och kommunikation som grundläggande behov 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen

att Riksförbundet ska fortsätta att arbeta för att den nya LSS-insatsen boendestöd införs i lagen 

att Riksförbundet ska fortsätta att arbeta för att behov av kommunikation tillmäts lika stor betydelse som 
de övriga grundläggande behoven vid ansökan om personlig assistans enligt LSS

Bakgrund 

Motionären vill att Riksförbundet ska arbeta för att insatsen boendestöd ska finnas inom ramen för LSS 
samt att behov av kommunikation ska tillmätas lika stor betydelse som de övriga grundläggande behoven 
vid ansökan om personlig assistans. 

Boendestöd i LSS

I samband med den statliga LSS-utredningen, 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 alltid kan till-
godose 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 den nya insatsen boendestöd i LSS. Boendestö-
det skulle ges i alla boendeformer där den enskilde inte har insatsen bostad med särskild service eller per-
sonlig assistans, dvs. insatser som täcker behovet av omvårdnad. Insatsen skulle vara en kombination av 
hemtjänst, socialt stöd och den omvårdnad den enskilde behöver. 

LSS-utredningen lade ett förslag om att införa insatsen, 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. 

Riksförbundet FUB har upprepade gånger framfört till socialdepartementet att vi vill att utredningens 
förslag ska genomföras, tillsammans med våra ändringar av förslaget. Riksförbundet har alltså fortsatt att 
arbeta med att förverkliga förslagen från LSS-utredningen och kommer att fortsätta med det arbetet tills 
förslagen blir verklighet. 

FUB har representanter i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp och har därigenom fått ta del av vissa av utred-
ningens tankar. Vi kan konstatera att utredningen har föreslagit införande av insatsen boendestöd i LSS, 
vilket har stort stöd av funktionsrättsrörelsen. 
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Fortsättning motion nr 16

Kommunikation som grundläggande behov 

Kommunikation är ett av de fem grundläggande behoven som berättigar till personlig assistans. Det framgår 
inte i lagtext eller förarbeten att de andra fyra grundläggande behoven ska ges större tyngd vid en utredn-
ing av behovet av personlig assistans. 

Av Försäkringskassans vägledning om assistansersättning (2003:6 Version 19) framgår att hjälp med att 
kommunicera ofta uppkommer samtidigt som ett annat hjälpbehov. Om den försäkrade samtidigt får hjälp 
med något av de andra grundläggande behoven, så ska man inte beräkna någon tid för kommunikation. Om 
den försäkrade däremot får hjälp med kommunikation samtidigt som ett annat hjälpbehov, till exempel vid 
ett läkarbesök, så ska tiden för kommunikation beräknas som ett grundläggande behov. 

Möjligheten att kommunicera är en mänsklig rättighet som bland annat uttrycks i artikel 21 i Funktionsrätt-
skonventionen. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Motionären lyfter två viktiga frågor om LSS, dels behovet av boendestöd, dels rätten till kommunikation. 

Riksförbundet har tagit del av LSS-utredningens avsikt att föreslå boendestöd som en ny insats i LSS.

Rätten att kommunicera är av största betydelse för FUB:s medlemmar och Riksförbundet FUB ska arbeta för 
att denna rättighet respekteras och ges lika stor betydelse vid bedömningen av personlig assistans som de 
andra grundläggande behoven. Riksförbundet FUB ska därför inom ramen för det intressepolitiska arbetet 
påverka LSS-utredningen, regeringen och Försäkringskassan i den här frågan. 
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Motion nummer 17

Stopp för nedläggning av lokalföreningar/länsförbund

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att  motionen därmed är besvarad

Bakgrund

Flera lokalföreningar och länsförbund har lagts ner de senaste åren. FUB mister då möjligheten att påverka 
på dessa orter och det försämrar situationen för personer med utvecklingsstörning. Andra organisationer 
har ändrat sina stadgar så att länsförbund och föreningar inte kan läggas ner.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Förbundsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att Fub finns över hela landet så att medlemmarna kan få 
stöd. Redan år 2012 inrättades en speciell tjänst på kansliet för att ge stöd till lokalföreningar och länsför-
bund eftersom förbundsstyrelsen anser att detta är ett högt prioriterat område.

Under åren sedan dess har resurserna för organisationsstöd varierat, omorganisationen under 2015-2016 
tog mycket resurser i anspråk. 

Nu har situationen stabiliserats och ett förebyggande arbete har startat likväl som det finns ett stöd för 
omedelbar hjälp. 

Vissa föreningar är små och befinner sig på avflyttningsorter där de unga flyttar in till större närbelägna ort-
er. Att förbjuda dem att lägga ner när det inte längre finns ett medlemsunderlag eller någon som vill engag-
era sig i föreningen tillför inget för FUB. En aktiv förening som attraherar medlemmar kräver att det finns 
engagerade människor som vill göra en ideell insats. Finns det inte längre det är det ingen mening att ha en 
förening. Kansliet arbetar aktivt med att bygga upp relationer och stötta lokalföreningarna likväl som för-
bundsstyrelsen som också deltar på möten ute i lokalföreningarna. Just nu finns en person på kansliet som 
arbetar speciellt med organisationsstöd och till hösten blir det två. Under 2017 började en rundringning till 
föreningarna och länsförbunden för att samla in uppgifter om hur de hade det och vilket stöd de önskade. 
Denna rundringringning fortsätter under 2018. 

I FUB:s framtidsarbete startades referensgruppen Framtidsgruppen som kartlade behov i organisationen 
och utifrån det har ett arbete påbörjats. Nyhetsbrevet kommer ut oftare, en resursbank har börjat byggas 
upp, distansdeltagande på möten och ett annat sätt att kommunicera har börjat byggas.

Både förbundsstyrelse och kansli arbetar aktivt för att stödja lokalföreningar och länsförbund och ser det 
som högt prioriterat. 
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Motion nr 18
 
Låt personer med utvecklingsstörning vara med och utveckla tidningen Unik

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

att Riksförbundet FUB:s styrelse ger riksförbundets kansli och redaktören för Unik i uppdrag att föreslå hur 
vi fortlöpande ska ta in ett Inre Ringen-perspektiv på tidningen Unik. 

att Riksförbundet FUB:s styrelse ger riksförbundets kansli och redaktören för Unik i uppdrag att undersöka 
möjligheter för modernare form av uppläst tidning. 

Bakgrund

Under åren har medlemmar med utvecklingsstörning deltagit i diskussioner kring FUB:s tidning och även 
varit centrala för framtagandet av FUB:s webbplats. Senast hösten 2015 träffades Klippans mediegrupp två 
gånger för att utvärdera och utveckla tidningen Unik. Det fanns ett uttalat intresse att fortsätta med me-
diegruppen, men då fanns inte de ekonomiska förutsättningarna.

Under 2018 pågår en förnyelse och omdaning av tidningen Unik. I den processen kommer redaktören an-
vända fokusgrupper av läsare, där medlemmar med utvecklingsstörning är en mycket viktig grupp.  Bredare 
underlag genom läsarundersökningar kan också bli aktuellt. 

Under denna process är det naturligt att också undersöka hur tidningen Unik i framtiden kan fortsätta att 
kontinuerligt ta med Inre Ringens perspektiv samt synpunkter och erfarenheter från medlemmar med 
utvecklingsstörning. 

Den lättlästa delen av Unik finns idag av få inläst på cd-skiva. De lösningar för inläst tidning, som tidigare 
undersökts, har inte varit lämpliga för vår målgrupp eftersom de främst tagits fram för målgruppen per-
soner med synskada. Idag börjar det komma tjänster för uppläst text som även visar text och bilder på ett 
användarvänligt sätt.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

Riksförbundet FUB:s styrelse anser att en konstruktiv dialog med personer från FUB:s målgrupp är nödvän-
dig om tidningen Unik ska fortsätta vara relevant för hela FUB-rörelsen. 
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Motion nummer 19

Subventionerade intradagar för styrelsemedlemmar

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att Riksförbundet FUB:s styrelse ska undersöka möjligheten att starta en Delaktighetsfond.  Fon-
dens ändamål blir att främja deltagandet av förtroendevalda inom organisationen på konfer-
enser så som Intradagarna eller andra intressanta utbildningar eller konferenser inom områ-
det för FUB:s verksamhet. 

att Riksförbundet arbetar för, att i så stor utsträckning som möjligt, gör det möjligt för alla 
medlemmar i FUB får ta del av föreläsningar och debatter genom att dessa produktioner fil-
mas och hålls tillgängliga inom FUB:s intranät. 

Bakgrund

Motionären vill att Riksförbundet FUB inför en subvention för att styrelsemedlemmar från lokalföreningar 
och länsförbund ska ha råd att kunna delta under Intra-dagarna. De får därigenom en uppdatering och ut-
bildning i aktuell forskning samt möjlighet till nätverkande och delta i debatter. Motionären anser att det 
är för kostsamt för lokalföreningen att ta den kostnad som ett deltagande på intradagarna innebär och vill 
därför att Riksförbundet går in och stöttar ekonomiskt för deltagande i Intradagarna.

Förbundsstyrelsens ställningstagande  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att ledamöter i våra styrelser är välut-
bildade och uppdaterade i aktuell forskning och utveckling. Intra-dagarnas inriktning mot ”de profes-
sionella” är också viktig, särskilt som den också utgör en inte oväsentlig inkomstkälla för Riksförbundet. En 
subvention av deltagaravgiften skulle fortfarande innebära en betydande kostnad för huvuddelen av FUB:s 
medlemmar, eftersom den också skulle innebära en övernattning.

Genom att aktivt arbeta för att föreläsningar och andra anföranden, både på Intra-dagarna och i andra sam-
manhang, som är viktiga för FUB:s medlemmar, görs tillgängliga för FUB:s medlemmar inom FUB:s intranät, 
genom att de filmas. Det innebär att föreläsarens samtycke måste inhämtas. Instruktioner ska skrivas för 
hur detta går till tekniskt, också på lättläst.  

Vi föreslår också att vi undersöker möjligheterna att starta upp en Delaktighetsfond dit lokalföreningar och 
Inre Ringen föreningar kan söka pengar från för att delta på konferenser och utbildningar.  

Ett deltagande i Intra-dagarna kan också vara ett lämpligt pris för den eller de medlemmar som har varit 
mest aktiva i att rekrytera nya medlemmar till FUB.
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Motion nummer 20

Ekonomiskt stöd från Riksförbundet till My Right-projekt som drivs av lokalföreningar

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att motionen därmed är besvarad

Bakgrund

I FUB har det tagits beslut på att lokalföreningar som driver projekt i samverkan med MyRight är projek-
tansvariga samt betalar egenavgiften. Den har senaste året legat på 15% av projektbudgeten. Att både driva 
arbetet och stå ansvarig för avgiften kan bli betungande för en lokalförening. 
I andra Riksorganisationer är det Riksorganisationerna som driver projekten och tar ansvar för avgifterna.

Förbundsstyrelsens ställningstagande

De projekt som Riksförbundet drivit med stöd från Postkoden är specialprojekt med medel beviljade just för 
det projektet. De medel som inte är öronmärkta används till sådant som gynnar hela FUB. Då det är loka-
lföreningarna som själva väljer att gå in i projekten, har ansvaret för dem och driver dem kan Riksförbundet 
inte gå in och ta lokalföreningens kostnader.

I det nya avtalet med Forum Syd som gäller från 2018 minskar egenavgiften för föreningarna från 15 % till 
10%.  Av detta går 5% av avgiften till Forum syd, 5% till landskontoret. Därmed blir egenavgiften för förenin-
gen mindre.

Förbundsstyrelsen anser dock att det är viktigt att FUB är med och driver internationella projekt. På för-
bundsstämman och vid andra tillfällen kan Riksförbundet organisera insamlingar till det internationella ar-
betet som kan gå till olika projekt.


