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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 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.

På lättläst
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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. 

 

Förbundsstyrelsen 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 ändra stadgarna och ordna Förbundsstämma vartannat år. 

 

FUB måste arbeta mycket med att få fler medlemmar i FUB  

som är mer intresserade. 

Riksförbundet har lite pengar och det kostar mycket att ordna stämmor. 

Personalen på kansliet skulle kunna få mer tid  

med att arbeta för bättre liv för personer med utvecklingsstörning 

och deras familjer. 

 

Förslag 

FUB ska ha Förbundsstämma vartannat år. 

FUB Västra Götaland 

 

På lättläst
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

Från 2018 kommer FUB ha Förbundsstämma vartannat år. 

Förbundsstämman kommer vara samtidigt som Riksstämman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lättläst
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Motion 2 

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. 

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. 

Riksförbundets pengar räcker inte till det.  

Riksförbundet arbetar för att så många som möjligt ska kunna 

lyssna och titta på föreläsningarna i FUBs intranät.  

Det är viktigt att de som är med i FUBs styrelser 

har kunskap om forskning. 

 

Intradagarna är mest till för personal och politiker. 

Riksförbundet tjänar pengar på Intradagarna. 

Många FUB-medlemmar måste bo på hotell 

om de ska kunna vara med på Intradagarna, 

så det blir ändå dyrt för dem. 

En medlem kan få som pris att vara med på Intradagarna 

i en tävling om att skaffa nya medlemmar. 

På lättläst



7
5	  
	  

Motion 3 

FUB ska ha regioner med anställda 

Den här motionen vill att FUB diskuterar FUBs framtid  

och om FUB kan arbeta i regioner. 

En region kan vara ett landsting eller flera landsting.  

Då skulle fler bli medlemmar i FUB 

och bättre kunna följa med vad som händer i samhället. 

Så här är det nu 

Färre personer orkar eller hinner inte arbeta i en förening. 

Det kommer inte några unga nya medlemmar. 

Det har FUB diskuterat i många år. 

Vi måste tänka på nya sätt. 

 

Fler ger stöd genom att ger pengar till föreningar.  

Då kan man ge stöd utan att behöva jobba med protokoll, dagordning 

och ansvar för fika. 

Hur ska FUB arbeta om det blir så? 

Ska vi diskutera nya sätt att vara medlem på? 

 

Det här skulle bli bättre 

om FUB arbetade i regioner 

· Vi blir tydligare med vad FUB tycker och vill. 

Det blir lättare att ge information 

och medlemmarna förstår bättre vad FUB kan ge dem. 

· Kommunerna bestämmer det mesta kring LSS och det skulle bli lättare 

att diskutera med politiker i kommunen. 

FUBs styrelsemedlemmar kan inte träffa dem på dagen 

för de jobbar oftast då. 

· Ett FUB i en region skulle kunna påverka mer 

och ge mer stöd till lokalföreningarna. 

På lättläst
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Förslag 

Vi vill att FUB diskuterar denna motion och om FUBs framtid. 

FUB Malmö 

  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen säger nej till motionen. 

Motionen är inte en fråga för Förbundsstämman 

eftersom den innehåller anställningar 

och kräver att FUB har dubbelt så mycket pengar. 

 

FUB har diskuterat denna fråga på olika sätt  

men kommit fram till detta: 

· Det är svårt att ändra på FUBs organisation. 

· En region kan inte sköta all kontakt med kommunerna. 

Lokalföreningarna vet vad som händer i kommunerna. 

En ensam tjänsteman skulle inte klara av det. 

· Olika bidrag är bara till riksförbund, länsförbund eller lokalförening. 

Det går inte att flytta bidrag till någon annan, 

till exempel från länsförbund till riksförbund. 

· Hur ska den anställde betalas? 

· Vem ska vara arbetsledare för tjänstemännen i regionerna? 

Vem ska bestämma vad som är viktigast att arbeta med? 

· Vem ska vara arbetsgivare och ha ansvar för arbetsmiljön? 

· Hur mycket ska Riksförbundet betala för en tjänsteman 

och hur mycket ska lokalföreningarna betala? 

Många länsförbund kan inte betala. 

 

 

 

På lättläst
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Tanken är bra att det finns en anställd  

som kan vara med på möten i kommunen, 

men det skulle inte räcka med en per länsförbund. 

FUB har 21 länsförbund och skulle alltså behöva 21 anställda. 

Det kostar dubbelt så mycket som det kostar idag. 

Hur ska det betalas? 

 

Vårt sätt att arbeta i riksförbund, länsförbund och lokalföreningar 

ger ändå det bästa resultatet. 

 

Riksförbundet har ansvar för frågor i hela landet 

och ansvar för att utbilda och ge stöd till rättsombud och medlemsrådgivare. 

Länsförbunden ger stöd till lokalföreningarna 

och sköta utbildning till dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lättläst



10
8	  
	  

Motion 4 

Material för syskon till  

personer med funktionsnedsättning. 

Syskon glöms ofta bort. 

Det kan vara jobbigt och ensamt 

att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning. 

Det kan hjälpa att träffa andra som har det på samma sätt. 

 

Ibland finns stöd som syskondagar och stödgrupper 

men det är olika i landet. 

En del ger bara stöd till syskon fram tills de fyller 18 år. 

Men det kan vara svårt för vuxna syskon  

för då förstår de att de måste hjälpa till. 

 

Förslag 

FUB ska göra ett material för syskon 

till barn och vuxna med funktionsnedsättning. 

FUB har kunskaper och medlemmar som är syskon. 

Syskon kan ge stöd till varandra. 

FUB kan samarbeta om detta med andra förbund. 

 

FUB Västerås 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen säger ja till motion 

och föreslår att Riksförbundet ordnar ett möte 

med vuxna syskon för att lyssna på deras berättelser  

och ta reda på vilket stöd de behöver. 

Sedan kan Riksförbundet jobba vidare med frågan. 

På lättläst
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Förbundsstyrelsen föreslår en särskild avdelning 

på FUBs webbplats som ska handla om syskon. 

 

Det finns ett material för föreningar 

som vill ordna träffar som handlar om syskon. 

Det heter Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon 

och finns på www.agrenska.se 

 

Syskon är viktiga för vuxna med utvecklingsstörning. 

De har samma bakgrund. 

Syskon tar ofta över ansvaret när föräldrarna blir äldre. 

Forskning visar att många som har syskon med utvecklingsstörning 

tar större ansvar och blir mer självständiga. 

Det är viktigt att alla i familjen talar om hur de känner. 

Många har inte förstått att föräldrarna varit oroliga 

och trötta och därför trott att det beror på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lättläst
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Motion 5 

Fler ska utbilda sig om funktionsnedsättning 

Vi måste jobba för att fler vill jobba 

med personer med funktionsnedsättning. 

Vi vill att fler ska välja funktionsnedsättning på gymnasiet, 

högskolor, universitet och andra utbildningar. 

Vi behöver material som går att använda på olika utbildningar. 

Vi behöver personer som själva har en funktionsnedsättning 

som kan berätta att material ska göras 

så att alla kan läsa dem. 

Vi vet att många som går på utbildningar aldrig träffar någon 

som har en funktionsnedsättning. 

De läser bara om dem i en bok. 

 

Förslag 

Riksförbundet ska ta fram ett material om funktionsnedsättning 

som FUB och Klippan kan använda i hela landet. 

 

FUB Västerås  

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

En arbetsgrupp ska arbeta fram ett material  

för dem som går på gymnasiet. 

 

Det är svårt att hitta personal 

som vill arbeta med LSS, 

eftersom inte tillräckligt många utbildar sig för det. 

Det är också svårt att hitta personal som inte har utbildning. 

På lättläst
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Riksförbundet arbetar för att personal ska få mer kunskap på många sätt. 

Tidningen UNIK har ofta artiklar 

som man kan använda i arbetet för att påverka. 

FUB samarbetar med myndigheter och organisationer 

för att öka kunskap om personer med utvecklingsstörning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På lättläst
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Motion 6 

Personer som själva har en utvecklingsstörning 

ska vara med i FUBs styrelser 

Vi vill att personer med utvecklingsstörning ska vara med 

i FUBs styrelser, länsförbund och regioner. 

Det ska vara självklart. 

Hur ska vi annars kunna veta vad vi ska besluta 

och vad vi ska jobba med? 

Så här står det i FUBs verksamhetsinriktning 

hur FUB ska arbeta 2017-2019: 

Idag arbetar FUBs styrelse för sig och Klippans styrelse för sig. 

Det blir två olika föreningar i FUB. 

FUB måste samarbeta mer med Klippan 

och jobba tillsammans istället för att Klippan jobbar för sig 

och FUB för sig. 

 

Förslag 

Vi vill att det ska stå mer tydligt 

att FUB och Klippan ska samarbeta 

och att alla ska jobba för att följa FUBs verksamhetsinriktning. 

 

FUB Västerås  

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Så här tycker Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen föreslår att det ska stå i skriften God föreningssed 

att minst en person med utvecklingsstörning 

ska vara med i en FUB-styrelse. 

 

 

På lättläst
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Alla i FUB ska arbeta mer med att få med  

personer med utvecklingsstörning i sitt arbete. 

Alla medlemmar med utvecklingsstörning som vill vara med i FUBs arbete 

ska kunna göra det. 

 

Det är viktigt att FUBs styrelse samarbetar mycket med Klippan. 

Förbundsstyrelsen och Riks-Klippan samarbetar nu mer 

än de gjorde tidigare. 

Det har gjort att arbetet blivit bättre och gett mer gemenskap. 

Det är också viktigt att medlemmar med utvecklingsstörning 

kan vara med i FUB-arbetet på många andra sätt 

än att vara med i en styrelse. 

 

Det räcker inte med att vara med i en styrelse. 

Medlemmar med utvecklingsstörning behöver olika slags stöd 

och hela styrelsen måste arbeta så att 

de medlemmarna kan vara med och bestämma. 

 

Förbundsstyrelsen kommer föreslå på nästa Förbundsstämma 

att lokalföreningarna ska kunna skicka två ombud 

till Förbundsstämman och en av dem måste vara 

en medlem med utvecklingsstörning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

På lättläst
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Motion 1 
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Förbundsstämma vartannat år, motion 1 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 
 
att motionen bifalles på så sätt att Förbundsstämman hålls vartannat år från och 

med Förbundsstämman 2018  
 
 
Bakgrund 
 
Motionären vill att Förbundsstämman beslutar att Förbundsstämma ska hållas vartannat år i 
stället för som nu varje år. Motionären framför att det borde ligga i varje lokalförenings och 
länsförbunds intresse att skicka representanter till Förbundsstämman. 
 
Motionären konstaterar att ett stort antal lokalföreningar och länsförbund inte deltar vid 
Förbundsstämman, att antalet medlemmar i FUB har minskat sedan 1990-talet och att antalet 
motioner till stämman har minskat över tid. 
 
Motionären konstaterar vidare att förbundskansliet har ett omfattande arbete med att förbereda 
och planera stämmorna och att förbundsstyrelsen och riksförbundets kommittéer inte alltid 
hinner att arbeta med de beviljade motionerna i den omfattning stämman beslutat om.  
 
Motionären framför även att riksförbundets ekonomi är ansträngd och att kostnaden för att 
arrangera Förbundsstämma varje år är betydande. Enligt motionären skulle en del av den tid 
som kanslipersonalen använder för att planera stämmorna i stället kunna användas till arbetet 
med att förbättra livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och anhöriga. 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande   
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens bedömning och ställer sig bakom förslaget att ha 
Förbundsstämma vartannat år i fortsättningen. Tidpunkten för Förbundsstämman bör 
sammanfalla med Riksstämman och nästa Förbundsstämma bör därför hållas 2018 för att 
sedan hållas 2020 och därefter vartannat år. 
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Motion 2 
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Subventionerad avgift till Intra-dagarna, motion 2 
________________________________________________________________ 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
att motionen avvisas, med hänvisning till Riksförbundets ekonomi i dagsläget inte 

tillåter en det införs en subvention för deltagande i Intradagarna för 
styrelseledamöter i lokalföreningar och länsförbund, samt  

 
att Riksförbundet arbetar för, att i så stor utstäckning som möjligt, gör det möjligt 

för alla medlemmar i FUB får ta del av föreläsningar och debatter genom att 
dessa produktioner filmas 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 i Intra-dagarna. De får därigenom 
en uppdatering och utbildning i aktuell forskning. 
 
Förbundsstämman 2016 behandlade en motion från motionären med liknande innehåll. 
Motionen 2016 avvisades med följande 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. 
 
 
Förbundsstyrelsens ställningstagande   

 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att ledamöter i våra 
styrelser är välutbildade och uppdaterade i aktuell forskning och utveckling. Intra-dagarnas 
inriktning mot ”de professionella” är också viktig, särskilt som den också utgör en inte 
oväsentlig inkomstkälla för Riksförebundet. 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 sammanhang, 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.  
 
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 3
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Decentraliserad organisation, motion 3 

________________________________________________________________	  

Motionen har avvisats 

 

Förbundsstyrelsens motivering 

Motionären vill undersöka möjligheterna till en decentraliserad organisation och ha anställda 
tjänstemän på regional nivå. 

Motionärens vision att ha tjänstemän på regional nivå anknyter till den stora 
genomlysningen/projektet Fånga Framtiden, som genomfördes under 2010 och 
avrapporterades till förbundsstämman 2011. Då diskuterades hela organisationens förmåga att 
jobba på alla nivåer. Ett av syftena med Fånga Framtiden var att få en organisation som var 
mer modern än vår traditionella stadgeenliga organisation. Det uppleves som ett stort problem 
att våra tre nivåer inte var effektiva.  

Under 2010 genomfördes sex stycken rådslag ute i landet där alla i organisationen kunde 
medverka, och det konstaterads att det var svårt att ändra på nuvarande organisation.  

1. All kontakt med kommunen gick inte att sköta regionalt. Lokalföreningarna har både 
kontakterna och kännedom om vad som händer i kommunen. Det skulle inte en ensam 
tjänsteman på länsförbundet klara av. En orimlig uppgift. 

2. Alla ekonomiska bidrag var kopplade till respektive organisationsnivå. Till exempel 
länsförbundens anslag gick inta att flytta till riks eller till lokalföreningen. Hur finansieras 
anställningen?  

3. Vem skulle vara arbetsledare till de regionala tjänstemännen? Länsförbunden eller 
riksförbundet? Hur ska olika ärenden/ projekt prioriteras? 

4. Vem har arbetsgivarrollen och vem har arbetsmiljöansvaret? 

5. Skulle det finnas en tjänsteman på till exempel varje länsförbund, hur mycket pengar skulle 
Riksförbundet stå för och hur mycket skulle de lokala föreningarna stå för? Många 
länsförbund saknade möjlighet att betala. 

Tanken att det finns en anställd tjänsteman som kunde medverka på olika kommunala möten 
på dagtid är bra, men det skulle inte räcka med en per länsförbund. FUB har 21 länsförbund 
och en tjänsteman per länsförbund skulle innebära 21 stycken anställningar. Denna kostnad är 
mer än dubbelt upp på personalkostnaderna i organisation idag. Hur finansieras detta? 
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Med erfarenheterna från rådsslagen i Fånga Framtiden och vad förbundsstämman 2011 ansåg 
är visionen i dagens ekonomiska läge för FUB inte möjlig. Vårt arbetssätt i tre 
organisationsnivåer med olika juridiska enheter är trots allt det som ger det bästa resultatet 
både ekonomiskt och intressepolitiskt. 

Den centrala delen av organisationen har ansvaret för intressepolitiken på nationell nivå. Även 
ansvaret att utbilda och stötta våra rättsombud och medlemsrådgivare. 

Mellannivån, det vill säga länsförbunden, har en roll att sköta stöttning till lokalföreningarna 
och även sköta utbildning av lokalföreningarna. 

På lokalt plan fattas alla beslut i LSS insatserna och arbetet med kommunen sker lokalt och 
kan inte flytta upp en nivå. Dessutom är alla lokalföreningar egna juridiska personer som skall 
uppfylla redovisningskraven.  

Var skall FUB får erforderliga medel ifrån? 

Statsbidragen är öronmärkta till intressepolitiken. Landstings- och regionsbidragen är till för 
arbetet med regionen och de kommunala bidragen försvinner alltmer eller hamnar på mycket 
låga nivåer. Innan ett beslut om förändring av förbundets arbetsätt kan tas måste hela 
arbetsstukturen och finansieringen genomlysas. 

Förbundsstyrelsen avvisar motionen med ovanstående förklaring och att det behövs en 
genomgripande stadgeändring. Motionen syfte är enligt stadgarna inte en fråga för 
förbundsstämman, då den innehåller anställningar och en fördubbling av förbundets 
omsättning. 
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Motion 4 
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Angående syskonstöd, motion 4 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 
 
att ett seminarium med vuxna syskon anordnas i riksförbundets regi.  

Syftet med seminariet är att samla in vuxna syskons erfarenheter och behov av 
stöd, för att därpå kunna arbeta vidare med frågan, 

 
att en särskild avdelning, med rubriken ”Syskon” öppnas på FUB:s webbplats.  

Där kan länkar till webbsidor som tar upp syskonstöd läggas upp. 
 
 
Bakgrund 
 
Motionären efterlyser ett material som vänder sig till vuxna syskon. Syskonstudier visar att 
syskon till barn med utvecklingsstörning behöver kunskap och svar på sina frågor om 
syskonets funktionsnedsättning. Barn- och ungdomshabiliteringen anordnar därför på många 
håll särskilda syskongrupper. För intresse- och anhörigföreningar som vill arbeta med 
syskonstöd finns idéhäftet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Idéhäftet är resultatet av 
ett Arvsfondsprojekt som avslutades 2013. Häftet är tänkt att ge vägledning och konkret stöd 
när föreningar, i samarbete med professionella, vill planera träffar med syskontema. Idéhäftet 
finns att ladda ner från Ågrenska stiftelsens webbplats www.agrenska.se Där finns även 
syskonfilmer, som har tagits fram inom ramen för Arvsfondsprojektet. Idéhäftet och 
syskonfilmerna handlar om syskon under 18 år. 
 
Syskonstudier visar att ha syskon med funktionsnedsättning innebär personlig utveckling, att 
syskon blir mognare, självständigare och mer ansvarskännande av sina erfarenheter. Forskare 
menar att välbefinnande har ett starkt samband med syskonens upplevelse av stödet från 
föräldrarna och öppenheten för att tala om det man känner. Vuxna syskon berättar ofta att de 
inte har förstått föräldrarnas sorg, att föräldrarna känt sig utslitna och oroliga för framtiden 
och därför tagit på sig skuld. Tystnad mellan föräldrar och barn och att det inte har funnits 
möjlighet till delaktighet för syskonen kan påverka syskonets livssituation som vuxen. (Barn 
som anhöriga, Kunskapsöversikt 2013:4, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka). 
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Förbundsstyrelsens ställningstagande   
 
Syskon är viktiga anhöriga till vuxna med utvecklingsstörning genom att de delar uppväxt och 
familjehistoria. När föräldrarna blir äldre är det inte ovanligt att ett syskon axlar rollen att 
bjuda in till familjesammankomster etc. En del tar också över uppgiften som god man. 
Syskonskapet är i de flesta fall en livslång och betydelsefull relation som det är viktigt att 
värna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



27

Motion 5 
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Påverka vid olika utbildningar, motion 5 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 
 
att en arbetsgrupp tillsätts i syfte att arbeta fram ett material som främst riktar sig 

till gymnasiet 
 
 
 
Bakgrund 
 
Motionären vill att riksförbundet FUB ska ta fram material som ska användas för att 
FUB/Klippan föreningar i landet ska kunna: 
 

- Jobba aktivt med att fler väljer att jobba med målgruppen 
- Påverka gymnasium, högskolor, universitet och övriga utbildningar att välja inriktning 

funktionsnedsättning 
- Få informationsmaterial/föreläsningsmaterial som passar att presentera hos de 

utbildningar som finns 
- Lyfta fram personer med egen erfarenhet som berättar att material måste anpassas 

 
Motionären anger FUB Västerås nuvarande arbete som förebild för informationsspridning till 
gymnasieskolor i Västerås. Västerås arbete har syftat till att inspirera ungdomar att välja 
inriktning funktionsnedsättning genom att visa på vad arbete inom denna sektor kan innebära. 
 
Det är ett känt problem att det är svårt för LSS-verksamheter att rekrytera personal eftersom 
det inte finns tillräckligt många som utbildar sig inom området. 
 
Det är även idag svårt att hitta outbildad personal som vill arbeta inom LSS-verksamheter. 
 
Motionären vill att materialet ska finnas i Power Point-presentationer och filmsnuttar med 
personal som berättar hur det är att arbeta i en LSS-verksamhet.  
 
Allt material ska finnas att ladda ner gratis för alla lokalföreningar och materialet ska vara 
anpassat så att personer med egna erfarenheter av utvecklingsstörning kan använda materialet. 
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Förbundsstyrelsens ställningstagande   
 
Riksförbundet FUB bedriver påverkansarbete kring personalkompetens gällande personal 
inom LSS-verksamheter men även inom många andra yrkeskategorier främst när det gäller 
bemötande av personer med utvecklingsstörning genom att t.ex. skriva remissvar.  
 
Andra sätt som FUB sprider information och verkar för kompetenshöjning gällande personer 
med utvecklingsstörning inom olika området är ha olika artiklar och temanummer i UNIK-
tidningen som kan användas som underlag i intressepolitiskt påverkansarbete.  
 
FUB samarbetar med olika nationella myndigheter och organisationer i syfte att öka 
kompetensen kring personer med utvecklingsstörning på många olika sätt och utövar 
därutöver i övrigt intressepolitiskt arbete i många andra sammanhang.    
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Motion 6 

 

 



  
   

 
 
Personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning i FUB:s 
styrelser, motion 6 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 
 
att det införs en rekommendation i skriften God föreningssed att det bör ingå minst 

en person med utvecklingsstörning i varje FUB-styrelse, samt  
 
att alla FUB:s organisationsformer intensifierar sitt arbete med att inkludera 

personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning i rörelsen 
 
  
 
 
Bakgrund 
 
Motionären vill att alla lokalföreningar och länsförbund ska lyfta fram att det ska vara en 
självklarhet att personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning ska ingå i styrelser i 
FUB. Motionären anser att det är en förutsättning för att vi ska veta vad vi ska arbeta med och 
hur vi ska besluta i olika frågor. Motionären hänvisar till verksamhetsinriktningen för 2017-
2019 där det bl.a. står att samarbetet med Klippan ska utvecklas. 
 
Motionären vill ha en större tydlighet kring hur alla inom FUB ska arbeta med frågan och vill 
att FUB ska arbeta med att få fler styrelser att följa verksamhetsinriktningen.  
 
 
 
Förbundsstyrelsens ställningstagande   

 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att alla personer som vill engagera sig i 
FUB:s styrelser, inom såväl lokal-, läns- och riksförbundsnivå, bör ges möjlighet till det. Både 
förtroendevalda med och utan utvecklingsstörning ska hela tiden göra sitt yttersta för att 
säkerställa att de företräder FUB:s medlemmar. 
 
För att fortsätta arbetet med att stärka personers med utvecklingsstörning inflytande och 
delaktighet i FUB föreslår förbundsstyrelsen Förbundsstämman att införa en rekommendation 
i skriften God föreningssed. Rekommendationen är att det i varje FUB-styrelse bör finnas 
minst en person med egen erfarenhet av utvecklingsstörning. Det gäller både lokalföreningar, 
länsförbund och förbundsstyrelse. 
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Förbundsstyrelsen vill även lyfta fram vikten av att FUB:s styrelser har ett nära samarbete 
med sin lokala Klippansektion och/eller länsklippansektion. Förbundsstyrelsen och 
Rikssektionen Klippan har sedan en tid tillbaka haft ett betydligt fördjupat samarbete jämfört 
med tidigare vilket berikat båda styrelserna och lett till ett förbättrat och förenklat arbete med 
gemensamma frågor. Förbundsstyrelsen vill även framhålla vikten av att inkluderingen av 
personer med utvecklingsstörning i FUB inte bara ska sträcka sig till styrelserepresentation 
utan även ska omfatta allt övrigt engagemang i rörelsen. 
 
För att personer med utvecklingsstörning rent konkret ska få inflytande och medbestämmande 
i FUB:s organisation krävs det anpassning för att dessa personers röster ska höras och lyssnas 
till. Att en person med egen erfarenhet av utvecklingsstörning sitter med i styrelsen är i sig 
ingen garanti för att personen ska få ett faktiskt inflytande och känna sig delaktig i föreningen. 
Personen behöver ges de redskap som behövs för att kunna utöva sitt inflytande och övriga 
styrelsemedlemmar behöver anpassa sitt arbetssätt efter förutsättningarna för personerna med 
funktionsnedsättning.  
	  
Till nästa Förbundsstämma avser förbundsstyrelsen lägga ett förslag som innebär att även 
lokalföreningarna får skicka två ombud till Förbundsstämman, förutsatt att ett av ombuden har 
egen erfarenhet av utvecklingsstörning. 
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