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 LL 47 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 

 

 

Angående mandatperioder i förbundsstyrelsen 

 

BAKGRUND 

Motionären vill att mandattiden för alla ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara max två perioder, d.v.s. 

max sex år. Enligt en senare inkommen motion, som avvisats då den kommit in för sent, förtydligas 

den ursprungliga motionen genom ett tillägg att mandattiden bör vara max åtta år med hänsyn tagen 

till eventuellt fyllnadsval innan den egentliga mandatperioden börjat. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget att begränsa antalet mandatperioder för ledamöter i 

förbundsstyrelsen. Det bör dock inte ske genom en tvingande regel i stadgarna. En sådan regel skulle 

behöva förses med undantag eftersom det kan uppstå en situation där det inte finns någon tillgänglig 

person vid tillsättandet av ny ledamot men sittande ledamot kan tänka sig att temporärt sitta kvar till 

dess att en ny kandidat hittats. FS förordar därför att en stark rekommendation införs i skriften ”god 

föreningssed” med innebörden att en styrelseledamot i FS inte bör sitta i mer än två mandatperioder 

(med eventuellt tillägg för föregående fyllnadsval om max två år). 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

 

att motionen bifalles 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra motionen, i enlighet med 

förbundsstyrelsens ställningstagande 
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Motioner till FUB:s förbundsstämma 

  

Motioner är förslag  

som en eller flera personer  

lämnar till förbundsstämman. 

 

Här kan du läsa alla årets nio motioner  

på lättläst svenska. 

 

Förbundet följer stadgar, regler. 

Det är bara på en förbundsstämma 

som det går att ändra på förbundets regler.  

 

Motion nummer 1 

 

Ledamöterna ska vara med i styrelsen 

som längst i sex år 

 

De personer som är valda att vara med i styrelsen 

ska få vara med i som längst två mandatperioder.  

Det betyder att de kan vara med i som mest 6 år.  

Sedan ska de bytas ut till andra personer.  

 

När en person inte får vara med längre än 6 år 

så kan det komma in nya personer i styrelsen.  

Det är bra för FUBs verksamhet 

om det kommer nya personer till styrelsen.  

  

Harald Strand 

Ordförande 

Styrelsen för Länsförbundet i FUB Stockholms Län 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 1 

 

Styrelsen för Länsförbundet i FUB Stockholms län 

vill ha en tidsgräns för hur länge  

en person får vara med i förbundsstyrelsen.  
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Förbundsstyrelsen föreslår 

Förbundsstyrelsen säger ja till motionen. 

 

Förbundsstyrelsen tycker det är bra 

att en och samma person  

inte kan vara med  

hur länge som helst i styreslen.  

Två mandatperioder, 6 år,  

är en lagom tid.  

 

Däremot tycker förbundsstyrelsen 

att det kan bli problem om FUB har en regel  

som tvingar styrelsen  

att byta medlemmar efter en viss tid.  

Om det inte finns en person som är lämplig 

att ta över arbetet  

kan en ledamot vara kvar en tid 

tills vi har hittat en ny person som passar för arbetet.  
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Motion  2 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2B 

 

Förbundsstämmans ledamöter ska godkänna verksamhetsplan och 

förenklad budget  

BAKGRUND 

Motionären vill att Förbundsstämman ska ges möjlighet att godkänna verksamhetsplanen samt 

förenklad budget. Syftet är att öka demokratin inom FUB genom att stämmans ombud kan påverka 

inriktningen på riksförbundets arbete under året. Det ska enligt motionären uppnås genom att 

förbundsstyrelsen presenterar ett förslag till verksamhetsplan och budget vid stämman som stämman 

ska fatta beslut om. Enligt motionären är det normal kutym på årsstämmor att det högsta beslutande 

organet kan påverka verksamhetsplanen. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Motionen kräver inte några stadgeändringar om den skulle genomföras och har därför kommit in i tid. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att det är viktigt att förbundsstämman utövar ett reellt 

inflytande över FUB:s verksamhet. Enligt nuvarande bestämmelser ska också förbundsstämman var 

tredje år fastställa en verksamhetsinriktning för riksförbundets verksamhet de följande tre åren. 

Därmed uppfylls enligt förbundsstyrelsen motionärens krav på att stämman ska kunna påverka 

verksamheten. För varje år beslutar sedan förbundsstyrelsen om en mer detaljerad verksamhetsplan, 

som naturligtvis ska utgå från den redan beslutade verksamhetsinriktningen. Beslut om verksamhet för 

nästföljande år tas av naturliga skäl innan verksamhetsåret påbörjats. Det skulle enligt 

förbundsstyrelsens mening orsaka stora svårigheter att bedriva någon form av verksamhet om det 

fanns en möjlighet för stämman att förkasta en verksamhetsplan och en budget för innevarande år när 

mer än ett kvartal av året redan gått. Det gäller oavsett om tiden för stämman tidigareläggs med en 

månad. Dessutom måste vid stämman en ny budget och/eller en ny verksamhetsplan antas om 

förbundsstyrelsens förslag förkastas. Det skulle förmodligen kräva en längre stämma än två dagar, om 

det ens är praktiskt genomförbart med så många ombud. Riksförbundet skulle inte heller kunna 

genomföra några aktiviteter under det första halvåret, varje verksamhetsår, om budget och 

verksamhetsplan inte var beslutad i god tid innan det nya verksamhetsåret påbörjades. Inte heller 

skulle riksförbundet kunna planera några konferenser, teckna några avtal eller liknande som kan 

medföra kostnader eftersom stämman senare kan besluta att aktiviteterna inte ska genomföras eller att 

avtalen inte skulle ha ingåtts. Om förbundsstämman hölls med längre mellanrum än idag skulle det 

möjligtvis gå att godkänna/förkasta ett förslag till rambudget och verksamhetsinriktning för perioden 

mellan stämmorna. 

 

 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

att motionen avslås 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2C 

 

 

Verksamhetsplanen ska ta upp vilka mål som ska uppfyllas och ska 

följas upp  

BAKGRUND 

Motionären vill att verksamhetsplanen ska specificera vilka mål som ska uppfyllas under året samt 

följas upp. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Motionen kräver inte några stadgeändringar om den skulle genomföras och har därför kommit in i tid. 

Tanken med en verksamhetsplan är att ge en ram för riksförbundets verksamhet under det kommande 

året. Vissa målsättningar och aktiviteter i planen sträcker sig över flera år. Ju mer konkret 

verksamhetsplanen är desto lättare bör det vara både att följa planen och att sedan kontrollera graden 

av måluppfyllelse. Redan idag är förstås ambitionen att ta fram en verksamhetsplan som blir ett 

användbart verktyg för verksamheten. Likaså sker förstås redan uppföljning av föregående års 

verksamhetsplanering för att se vad riksförbundet genomfört och vad förbundet har kvar att 

genomföra. Både när det gäller att ställa upp konkreta mål i verksamhetsplanen och när det gäller 

uppföljningen kan och ska förstås riksförbundet ständigt sträva efter en förbättring. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

att motionen anses besvarad genom förbundsstyrelsens yttrande samt 

 

att riksförbundet ska sträva efter att ytterligare förbättra verksamhetsplanen och 

uppföljningen av densamma 
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Motion nummer 2 

 

Om ökad demokrati inom FUB 

 

Motion nummer två är uppdelad i tre delar.  

Den handlar om:  

• Att ha förbundsstämman tidigare på året, senast den 30 april 

• Att förbundsstämmans ledamöter  

ska kunna godkänna verksamhetsplanen 

och en förenklad budget.  

• Att det ska stå i verksamhetsplanen 

vilka mål FUB ska nå under året 

och vilka mål som ska följas upp.  

 

Om förbundsstämman säger ja till motionen 

skulle medlemmarna ha större möjlighet 

att påverka hur FUB arbetar 

och förstå vad de ska göra  

för att nå upp till verksamhetens mål.  

 

 

Harald Strand 

Ordförande 

Styrelsen för Länsförbundet i FUB Stockholms Län 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 2 

 

Förbundsstyrelsen tycker också att det är viktigt  

att förbundsstämman kan påverka verksamheten i FUB.  

 

Förbundsstämman bestämmer  

i vilken riktning FUB ska arbeta 

de närmaste tre åren.  

 

Förbundsstyrelsen gör sedan  

mer detaljerade planer för  

hur FUB ska arbeta varje år.  
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För att kunna göra ett bra arbete under året 

måste förbundsstyrelsen bestämma sin plan 

innan året börjar.  

 

Därför tycker förbundsstyrelsen 

att det inte går att vänta tills årsmötet 

innan förbundet bestämmer en budget 

och en verksamhetsplan.  

Då skulle det gå flera månader på året 

utan att förbundet kan ha några aktiviteter.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Förbundsstyrelsen föreslår därför 

att stämman säger nej  

till att ha årsmötet tidigare på året.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår också 

att riksförbundet ska försöka  

göra tydligare verksamhetsplaner 

och bli bättre på  

att följa upp verksamhetsplanen.   
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Motion 3 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 

 

 

Arvodesreglerna för förbundsstyrelsens ordförande bör ändras 
 

 

 

 

BAKGRUND 

Motionären yrkar på att arvodesreglerna ändras på ett sätt som skapar möjlighet för FUB att 

ha en förbundsordförande som är heltidsarvoderad. 
 

 
FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Förbundsstyrelsen har följande uppfattning i denna fråga: 

Rikförbundet FUB är en folkrörelse uppbyggd av många människors ideella engagemang. Till 

stöd för det intressepolitiska arbetet finns ett förbundskansli lett av en heltidsanställd 

Kanslichef. Det är viktigt att den person som är förbundsordförande också har kvar det ideella 

arbetet som en del av sin vardag. Rollen som förbundsordförande kräver mycket av 

innehavaren och för dynamiken i organisationen är en viss rotation på posten nödvändig, 

något som vi tror skulle motverkas av ett upplägg där förbundsordföranden är 

heltidsarvoderad. 

Det är viktigt att den som innehar positionen som förbundsordförande, skall kunna lämna över 

stafettpinnen till någon annan, utan att beslutet behöver präglas av oro inför hur den framtida 

försörjningen skall se ut. Av dessa skäl föreslår förbundsstyrelsen att förbundsstämman avslår 

motionen. 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

 

att motionen avslås 
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Motion nummer 3 

 

Reglerna för arvoden till förbundsstyrelsen 

behöver ändras 

 

FUB behöver ha en ordförande  

som arbetar på heltid.  

Därför behöver vi ändra reglerna  

för hur vi betalar ordföranden 

för hans eller hennes arbete.  

 

Nu är reglerna sådana 

att en ordförande kan få som mest 

3.5 basbelopp i betalning.  

Det är 155 750 kronor.  

 

Vid två tillfällen har FUB  

inte kunnat anställa önskad person som ordförande 

eftersom personen inte har kunnat kombinera 

jobbet på FUB med ett annat arbete.  

 

Om vi kan betala en ordförande  

för att arbeta heltid på FUB 

behöver han eller hon inte ha två arbeten.  

 

Harald Strand 

Ordförande 

Styrelsen för Länsförbundet i FUB Stockholms Län 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 3 

 

Riksförbundet FUB är en organisation 

där många personer arbetar och engagerar sig 

utan att få betalt.  

Det kallas att arbeta ideellt.  

 

Det är viktigt att den person 

som är ordförande för förbundet 

också har kvar det ideella arbetet 

som en del av vardagen. 

 

Det är bra för FUB  
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att byta ordförande ibland.  

Då kommer det in nya idéer 

och nya sätt att se på FUB och vår verksamhet.  

 

Om vi har en ordförande  

som är anställd på heltid 

är risken stor 

att vi inte kommer att byta ordförande ofta.  

 

En ordförande ska kunna lämna över uppdraget  

till en annan person 

utan att det påverkar verksamheten för mycket.  

 

En heltidsanställd Kanslichef 

hjälper till att leda arbetet på förbundskansliet.  

Den personen hjälper ordföranden 

att driva förbundets frågor.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.  
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Motion 4 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 

 

Medlemmar med utvecklingsstörning ska bestämma i FUB 

 

Bakgrund 

Motionären menar att medlemmar med utvecklingsstörning inte får bestämma inom FUB och föreslår 

därför att: 

 Hälften av ledamöterna i Förbundsstyrelsen ska ha en utvecklingsstörning plus 

att ordföranden ska ha en utvecklingsstörning; 

 Föräldrar ska ha en egen sektion med egen styrelse som bestämmer om sådant 

som handlar om barn fram till 18 år; 

 Stödmedlemmar ska ha en egen sektion. Föräldrar till vuxna personer med 

utvecklingsstörning och andra kan vara stödmedlemmar; 

 Klippan kan vara kvar som sektion för medlemmar med utvecklingsstörning.  

Länsförbundet FUB i Stockholms län, har yttrat sig över motionen och ställer sig inte bakom 

motionens förslag. Länsförbundets skäl för sitt ställningstagande är bl.a.: alla medlemmar i FUB – 

oavsett typ av medlem -  kan i dag bli nominerade till förbundsstyrelsen; Klippan kan nominera de 

medlemmar man vill ha i förbundsstyrelsen; att dela upp medlemmar i olika sektioner, stämmer inte 

med att alla ska vara medlemmar på lika villkor. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar länsförbundets ställningstagande och avvisar motionens förslag. 

Förbundsstyrelsen vill även aktualisera bakgrunden till att Rikssektionen Klippan skapades 1995. 

Anledningen var att ge FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning, ett eget forum för ett ökat 

inflytande och medbestämmande i förbundet. Dock med den begränsningen att Rikssektionen och 

Riks-Klippans styrelse skulle vara underställd förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Dessutom 

pågår ett arbete med att utveckla arbetssätt och arbetsformer, för att stärka inflytande och 

påverkansmöjligheter på alla nivåer, såväl inom lokalföreningar, länsförbund, som för Rikssektionen 

och Riks-Klippans styrelse gentemot förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

 

att motionen avslås 
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Motion nummer 4 

Medlemmar med utvecklingsstörning 

ska bestämma i FUB 

 

Nu får medlemmar med utvecklingsstörning 

inte bestämma i FUB.  

Förbundsstämman bestämmer 

även om Riksstämman tycker annat.  

Förbundsstämman kan ändra på det 

som Riksstämman har bestämt.  

 

Vi vill att medlemmar med utvecklingsstörning 

ska få bestämma mer i FUB.  

 

Vi vill att alla ska vara medlemmar i FUB 

på samma villkor.  

 

Det här vill vi att förbundsstämman  

och riksstämman ska säga ja till:  

 

• Hälften av ledamötena i förbundsstyrelsen  

ska ha en utvecklingsstörning.  

Ordföranden ska också ha en utvecklingsstörning.  

 

• Föräldrar ska ha en egen sektion 

med en egen styrelse. 

De ska bestämma om sådant som handlar om barn 

tills barnen är 18 år.  

 

• Stödmedlemmar ska ha en egen sektion. 

Föräldrar till vuxna personer med utvecklingsstörning 

och andra personer 

kan vara stödmedlemmar.  

 

• Klippan kan vara kvar som sektion 

för medlemmar med utvecklingsstörning.  

 

Lennart Bäck    

Länsklippan i Stockholms län 
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Så här tycker Länsförbundet: 

Vi tycker att alla är medlemmar i FUB  

på samma villkor.  

 

Alla medlemmar som klarar av  

att driva frågor som inte är personliga 

kan vara med i förbundsstyrelsen.  

 

Alla medlemmar  

kan bli nominerade till förbundsstyrelsen,  

både medlemmar med utvecklingsstörning 

och utan utvecklingsstörning.  

 

I förbundsstyrelsen är det nu  

fler personer med utvecklingsstörning 

än utan utvecklingsstörning.  

 

Ni i Klippan kan nominera vem ni vill till styrelsen.  

Vi behöver inte några nya regler 

som bestämmer vem som ska vara med i styrelsen.  

 

Om vi delar upp medlemmarna i sektioner 

är inte alla medlemmar på samma villkor.  

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 4 

 

Förbundsstyrelsen har läst Länsförbundets svar 

till motion nummer fyra.  

Förbundsstyrelsen tycker som Länsförbundet.  

 

Förbundsstyrelsen vill också påminna om  

att Rikssektionen Klippan startade år 1995 

för att FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning 

ska ha ett eget forum  

så att de enklare kan vara med och bestämma.  

 

Då bestämde vi  

att Rikssektionen och Riks-Klippans styrelse 

ska arbeta under förbundsstämman  

och förbundsstyrelsen.  
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Förbundet ser också  

om vi kan hitta nya former för  

hur vi ska arbeta 

så att lokalföreningar, länsförbund, 

Rikssektionen och Riks-Klippan  

bättre kan påverka hur FUB arbetar.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår  

att förbundsstämman säger nej till motionen.  
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                                                        Motion 5 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5  

 

Angående informationsmaterial till barn, ungdomar och vuxna 

 

BAKGRUND 

Motionären vill att FUB tar fram ett informationsmaterial barn, ungdomar och vuxna, med fokus på 

sex, samlevnad och kroppen.  

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Motionären tar upp ett ständigt aktuellt ämne som FUB kontinuerligt arbetar med. Förbundsstyrelsen 

har uppmärksammat och upprörts över det som framkommit i media när personer med 

utvecklingsstörning har utnyttjats sexuellt. De senaste åren har FUB tillsammans med Stiftelsen ALA 

tagit fram ”Sex och Samlevnad och personer med utvecklingsstörning”, en informations- och 

vägledningsguide som riktar sig till yrkesverksam personal med en sammanställning om aktuell 

information om sex och samlevnad för gruppen personer med utvecklingsstörning. FUB har även tagit 

fram ”Puss”, ett digitalt läromedel som riktar sig till elever i gymnasiesärskolan. Förbundsstyrelsen ser 

ett behov av att komplettera med ett ytterligare material med fokus på att bestämma över sin kropp och 

kunna sätta gränser, samt även undersöka möjligheten till samarbete med andra organisationer i frågan 

t.ex. Rädda barnen. Ett exempel på material som riktar direkt till personer med utvecklingsstörning är 

”Reda Ut” från Bräcke Diakoni och Olof Risberg från Rädda Barnen. 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera skriften ”Sex och Samlevnad och personer 

med utvecklingsstörning”;  

 

att  lägga ut litteraturtips och länkar inom området på fub.se; 

 

att marknadsföra och sprida Puss ytterligare 

 

att ta fram ett kompletterande, tillgängligt och begripligt material om sex och samlevnad 

med fokus på att bestämma över sin kropp och kunna sätta gränser 

 

att undersöka möjligheten till aktiviteter och samarbete med andra aktörer och 

organisationer i frågan t.ex. Rädda barnen. 
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Motion nummer 5 

 

FUB behöver informationsmaterial 

till barn, unga och vuxna 

 

Personer med utvecklingsstörning 

blir ofta utnyttjade på olika vis. 

 

Det kan bero på  

att det inte finns bra information om  

vad som händer med kroppen,  

och om sex och samlevnad.  

 

Få personer med utvecklingsstörning 

besöker Ungdomsmottagningar.  

 

Vi på FUB har mycket bra material 

som handlar om äldre, om demens 

och om döden.  

Nu behöver vi material  

för barn, unga och vuxna 

om sex, samlevnad och om kroppen.  

 

Margareta Hellner 

Ordförande 

Styrelsen FUB Västerås 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 5 

 

De senaste året har FUB och Stiftelsen ALA 

tagit fram information som heter  

Sex och samlevnad och personer med utvecklingsstörning. 

Informationen är till personal  

som arbetar med gruppen personer med utvecklingsstörning.  
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FUB har också tagit fram materialet Puss.  

Det är ett digitalt läromedel  

för elever på gymnasiesärskolan.  

 

Förbundsstyrelsen tycker  

att det behövs mer information 

som handlar om att bestämma över sin kropp 

och att kunna sätta gränser.  

 

Därför ska vi se om FUB kan samarbeta med andra 

för att ta fram bra information.  

 

Exempel på sådana samarbeten  

är ett material som heter Reda Ut. 

Det har Bräcke Diakoni och Rädda Barnen tagit fram.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Förbundsstyrelsen föreslår  

att förbundsstämman ska besluta: 

 

• att förbundsstyrelsen ska se över informationen  

”Sex och Samlevnad och personer med utvecklingsstörning.  

Om det behövs ska de skriva om delar av informationen.  

 

• att det ska finnas tips på böcker och länkar 

på webbplatsen www.fub.se  

 

• att marknadsföra materialet Puss bättre 

så att fler vet om att det finns.  

• att ta fram nytt material om sex och samlevnad 

som är lätt att läsa och förstå.  

Materialet ska särskilt handla om  

att bestämma över sin kropp 

och att kunna sätta gränser.  

 

• att FUB ska se om det går att samarbeta  

med andra organisationer  

kring frågan om sex och samlevnad  

för personer med utvecklingsstörning.  
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Motion 6 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 

 

Att ge uppdrag från Förbundsstämman att undersöka möjligheten att 

lokalföreningar/Länsförbund kan erbjuda bra och likvärdiga utbildningar för medlemmar. 

 

BAKGRUND 

Motionären tar upp att personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga behöver få mer kunskap 

om ämnen som lagstiftning, utvecklingsstörning, FN-konventionen, kommunikation och aktuell 

forskning.  Motionären föreslår vidare att Riksförbundet ska undersöka möjligheten för 

lokalföreningar och länsförbund att kunna erbjuda utbildning på dessa områden. Enligt motionären 

skulle det ske i olika former exempelvis studiecirklar, föreläsningar, workshops eller vara webbaserat.  

 

Utbildningsmöjligheter idag 

I Länsförbundets stadgar (§1) står det att länsförbundet i sin verksamhet ska tillvarata 

lokalföreningarnas och deras medlemmar gemensamma intressen vilket bla är att bidra med ökad 

information mellan lokalföreningar. Inom detta bör ligga uppdraget att arrangera Länsförbundens 

gemensamma arrangemang, vilket till exempel skulle kunna vara olika utbildningsinsatser. Förslagsvis 

kan länsförbundet genomföra en temadag eller en kvällsföreläsning med de områden motionären tar 

upp såsom lagen om särskild service, skollagen eller FN-konventionen. Riksförbundet kan vara 

behjälpligt med genomförandet i form av praktiska råd, material, externa kontakter och med 

föreläsningar av förbundets egna tjänstemän inom deras respektive specialområde.  

Det finns idag tillgängligt material som länsförbund och lokalföreningar kan använda sig av vid 

utbildningar som t ex litteratur om god man eller det av Riksförbundets forskningsstiftelse ala 

framtagna material Ninjakoll. När det gäller kunskap om kommunikation så utgår vi ifrån att det 

handlar om Alternativ Kommunikation, AKK.  Det kan omfatta många olika metoder som exempelvis 

tecken till stöd, Lättläst och bildsystem såsom Bliss eller Pictogram. Här finns t ex Nationellt 

Kunskapscenter, Nka, och deras webbaserade och kostnadsfria utbildning inom AKK att tillgå. 

http://www.anhoriga.se/sv/Flerfunktionsnedsattning/  

Studieförbundet Vuxenskolan kan vara en lämplig lokal samarbetspartner inom flera 

kunskapsområden som motionären nämner. Vuxenskolan har aktuellt material framtaget inom bla kost 

och hälsa samt Tecken till stöd som skulle kunna utgöra arbetsmaterial i en studiecirkel. Motionären 

tar även upp möjligheten att få ta del av aktuell forskning. Riksförbundet FUB genomför tillsammans 

med Riksförbundets forskningsstiftelse ala forskningsdagar där det för personer med 

utvecklingsstörning kommer att finnas möjlighet att träffa verksamma forskare och ta del av aktuell 

forskning. Nationellt Kunskapscenter, Nka, arbetar ständigt med kunskapssammanställningar av 

främst nationellt men även internationell forskning på olika områden, och just nu med 

sammanställningar om Kommunikation och Aktivering och stimulans.    

Under hösten 2013 kommer Riksförbundet FUB att erbjuda en utbildningsinsats, Basutbildning, runt 

om i landet. Utformningen av Basutbildningen är under planering, en tanke är att förutom kunskap om 

http://www.anhoriga.se/sv/Flerfunktionsnedsattning/
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FUB, dess historia och utarbetade ställningstaganden (policydokumenten) kan här finns möjligheter att 

lägga in de olika områden som motionären nämner.    

Länsförbund och lokalföreningar skulle även kunna anlita de aktiva medlemsrådgivare och rättsombud 

som finns i länet/föreningen för att hålla i utbildningstillfällen inom sina respektive områden som 

delvis sammanfaller med de som motionären tar upp.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

I dagens föränderliga samhälle finns ett ständigt behov av ny kunskap och ny kompetens inom flera 

områden. Förbundsstyrelsen anser det angeläget att ständigt skapa förutsättningar för kunskaps- och 

informationsinhämtning för våra medlemmar. Förbundsstyrelsen tar intryck av motionärens önskan 

om mer utbildning för medlemmar och vill därför uppmärksamma de möjligheter som finns idag.  Att 

genom länsförbunden anordna utbildningar med befintligt material, samarbeta med studieförbund, 

använda sig av den resurs som medlemsrådgivarnas och rättsombudens kunskap utgör, vända sig till 

förbundskansliet för stöd och råd samt ta del av Nationellt Kunskapscenters kompetens. Utöver detta 

kommer ett antal Basutbildningar att genomföras under året. Förbundsstyrelsen kan också utlova att 

information om centrala och regionala utbildningar kommer att publiceras i förbundskansliets 

nyhetsbrev, i tidningen Unik och på förbundets nya hemsida under 2013.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

att  motionen anses besvarad med ovanstående yttrande 
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Motion nummer 6 

 

Fler utbildningar för medlemmarna  

 

Både anhöriga och personer med utvecklingsstörning 

behöver mer kunskap.  

Därför vill vi  

att FUB ska ha fler utbildningar.  

 

Vi tror att personer med utvecklingsstörning 

får ett bättre liv 

om de har mer kunskap.  

 

Det här behöver vi utbildningar i:  

• LSS-lagen 

• Skolfrågor 

• Utvecklingsstörning 

• FNs konvention om rättigheter för personer med utvecklingsstörning 

• Kommunikation 

• Ny forskning 

 

Vi vill att Förbundsstämman undersöker  

om lokalföreningar och länsförbund 

kan ha lika utbildningar för sina medlemmar.  

Det kan vara studiecirklar, föreläsningar,  

workshops eller utbildningar på webben.   

 

Margareta Hellner 

Ordförande 

Styrelsen FUB Västerås 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 6 

 

I Länsförbundets stadgar står det  

att länsförbundet ska ta tillvara på medlemmarnas intresse. 

Det kan till exempel vara  

att ordna olika utbildningar.  
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Länsförbundet kan till exempel ordna föreläsningar  

och temadagar.  

Riksförbundet kan hjälpa till med praktiska råd, 

material och kontakter med föreläsare.  

Tjänstemän på förbundet kan ha föreläsningar 

om sina specialområden.  

 

Det finns material  

som länsförbund och lokalföreningar kan använda.  

Det finns till exempel material  

som handlar om Alternativ Kommunikation, AKK.  

Studieförbundet Vuxenskolan har mycket material 

om kost och hälsa 

och om Tecken till stöd.  

Det är bra material att ha på en studiecirkel.  

 

Riksförbundet FUB och forskningsstiftelsen ALA 

har forskningsdagar tillsammans.  

Dit är personer med utvecklingsstörning välkomna  

att få lära sig mer om ny forskning.  

 

Hösten 2013 ska Riksförbundet FUB ha basutbildning 

runt om i landet.  

Vi håller på att planera basutbildningen nu.  

 

Länsförbund och lokalföreningar 

skulle också kunna få hjälp av de medlemsrådgivare 

och rättsombud som finns i föreningen.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Det är viktigt att våra medlemmar 

har möjlighet att få nya kunskaper.  

 

Förbundsstyrelsen vill uppmuntra länsförbunden 

att använda det utbildningsmaterial som finns 

och ordna utbildningar.  

 

Utbildningar får gärna vara tillsammans med  

studieförbund.  
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Det går också att få stöd av  

medlemsrådgivare och rättsombud på FUB. 

 

FUB kommer också att ordna  

Basutbildningar under året.  

 

Det kommer information om  

centrala och regionala utbildningar 

i förbundskansliets nyhetsbrev 

och i tidningen Unik.  

 

Förbundsstyrelsen har svarat på motionen
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                                            Motion 7 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 

 

 

Riksförbundet FUB bör skyndsamt verka för att bilstödsreglerna ändras så 

att även den som inte kör sin bil själv men som använder den till 

transporter till och från daglig verksamhet har rätt till bilstöd 

Motionären aktualiserar situationen att personer med funktionsnedsättning som har egen bil 

men inte kan köra den själv idag saknar möjlighet att få bilstöd och anpassningsbidrag. 

Motionären vill att bilstödsreglerna ändras så att de omfattar även den som inte själv kör sin 

bil utan som använder den till transporter till och från daglig verksamhet. 

Bakgrund 

För ett antal år sedan gjordes en statlig översyn av bilstödsreglerna (Mobil med bilstöd – ett 

nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst, SOU 2005:26). Utredningen lade bl. a. fram förslaget att 

personer som tidigare haft bilstöd genom sina föräldrar och fyllt 18 år ska ges tillträde till 

stödet genom att kravet på körkort tas bort för bilstödsgrupp 3 (andra försäkrade som har fyllt 

18 men inte 50 år och brukar bilen själv som förare). Detta förslag togs dock inte med i den 

förordningsändring som trädde i kraft 2007. Ett för kommunerna frivilligt s.k. mobilitetsstöd 

för personer som inte har rätt till bilstöd infördes dock under en försöksperiod mellan juli 

2007 och juni 2010. I den statliga utredningen fördes ett resonemang ur ett 

samhällsekonomsikt perspektiv och det konstaterades att färdtjänst är dyrare för samhället 

medan bil är dyrare för individen. Resultatet av utredningen mynnade ut i att 

föräldrabegreppet vidgades, vilket ledde till att fler familjer med barn med 

funktionsnedsättning kom att omfattas av bilstödet. Vad gäller denna utökning genomförde 

utredningen inga samhällsekonomiska analyser. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Frågan om förändring av bilstödsreglerna har inte varit uppe på FUB:s Förbundsstämmor 

tidigare. FUB yttrade sig dock över SOU 2005:26 och välkomnade utredningens förslag om 

att ta bort körkortskravet enligt ovan. Förbundet var emellertid kritiskt till att begränsa 

förslaget till personer över 18 år som bott hemma före 18-årdagen vars föräldrar varit 

beviljade bilstöd. Därutöver var förbundet kritiskt till att införa ett frivilligt kommunalt 

mobilitetsstöd eftersom man befarade att denna möjlighet skulle se olika ut i landet och 

därmed inte tillförsäkra de med behov detta stöd.  

Bilstödsreglerna utesluter de personer som inte förvärvsarbetar och inte själva kan bruka bilen 

som förare och gynnar de som förvärvsarbetar, de som har barn med en funktionsnedsättning 

och de som själva kan bruka bilen som förare. Den grupp av individer som inte själva kan 

köra sin bil och inte förvärvsarbetar särbehandlas således i lagstiftningen. Detta är 
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oacceptabelt. Utredningen konstaterar dessutom själv tydligt vikten av en bil för de som inte 

kan använda allmänna kommunikationer; skillnaden mellan ett passivt liv och en mer aktiv 

tillvaro (se SOU 2005:26. s. 41). Rätten till bilstöd borde utgå från behovet som sådant och 

inte från var individen är bosatt eller om individen förvärvsarbetar eller inte.  

Håkan Ceder kommer på Regeringens uppdrag att utreda bilstödet och FUB kommer att sitta 

med i en referensgrupp. Förbundsstyrelsen föreslår att FUB får i uppdrag att under 2013 aktivt 

arbeta med frågan om ändring av bilstödsreglerna utifrån ett behovs- och helhetsperspektiv 

för vuxna med utvecklingsstörning. 

 

Förslag till beslut: 

Förbundsstämman beslutar 

att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande 

att  förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att aktivt arbeta med frågan 

om en ändring av bilstödsreglerna utifrån ett behovs- och helhetsperspektiv 
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Motion nummer 7 

 

Utred frågan om bilstöd 

 

Det går idag att få bilstöd: 

 

• om du har en bestående funktionsnedsättning 

eller har barn med bestående funktionsnedsättning.  

 

• om du tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper. 

 

• om du bor i Sverige och inte arbetar i ett annat land.  

 

Idag är det bara få personer inom LSS personkrets 1 och 2 

som har egen bil.  

 

De personer som har en bestående funktionsnedsättning 

men som inte omfattas av reglerna 

som finns för att få bidrag 

kan inte få bilstöd.  

Om du inte har rätt till bilstöd 

har du inte heller rätt till bilanpassningsbidrag,  

även om du behöver det  

på grund av din funktionsnedsättning.  

 

Därför har en del personer köpt en egen bil  

som dom själva inte kan köra.  

Deras personal eller personliga assistent 

får köra bilen.  

 

Bilen används till att åka till och från  

daglig verksamhet 

och till sådana transporter  

som personen annars hade gjort med färdtjänst.  

 

Eftersom personen använder en egen bil 

tjänar samhället tusentals kronor på det.  

Assistenterna får ett enklare arbete 
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och personen som köper bilen  

får en personlig frihet.  

 

Vi föreslår att förbundsstyrelsen och förbundskansliet 

skyndsamt ska arbeta för  

att reglerna för bilstöd ändras. 

Reglerna ska också gälla  

för de personer som inte själva kan köra sin bil 

men som använder den  

för att åka till sin dagliga verksamhet. 

 

Vi vill också att förbundsstyrelsen och förbundskansliet 

berättar på förbundsmötet 

vad de har gjort i de här frågorna.  

 

Särskilt viktigt är det  

att vi får tillgång till 

den handikappanpassning av bilen  

som bilstödet ger rätt till.  

 

Mai Eriksson, ordförande e.u 

FUB Botkyrka Salem  

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 7 

 

År 2005 gjorde staten en utredning 

för att se över reglerna för bilstöd.  

 

FUB fick yttra sig om förslaget.  

FUB tyckte det var bra  

att utredningen ville ta bort kravet på 

att personen som får stödet måste ha eget körkort.  

 

FUB tyckte det var dåligt i förslaget 

att bara de personer över 18 år 

och vars föräldrar har haft bilstöd 

skulle kunna få bilstöd.  
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FUB tyckte också det var dåligt 

att utredningen ville ha ett frivilligt kommunalt  

så kallat mobilitetsstöd.  

FUB trodde att det stödet inte skulle bli rättvist 

och att alla som behöver stöd  

inte skulle få stöd.  

 

Reglerna för bilstöd är bra för personer 

som har ett arbete 

och för de personer som har barn med funktionsnedsättning.  

Stödet är också bra  

för de personer som själva kan köra bilen.  

 

Reglerna är dåliga för de personer 

som inte själva kan köra bilen 

och för de personer som inte arbetar 

eller arbetar på daglig verksamhet.  

Därför tycker FUB  

att reglerna måste ändras.  

 

I utredningen kan man också läsa 

att utredaren tycker det är viktigt 

att personer som inte kan åka  

med kollektivtrafiken 

ska kunna åka med en egen bil.  

Att ha tillgång till en egen bil 

kan göra att personen får ett aktivt liv 

istället för ett passivt liv. 

FUB tycker att det är behovet av en bil 

som ska styra vem som får bilstöd. 

Det är inte om personen arbetar eller inte 

som ska styra om personen får stöd.  

Det ska inte heller spela någon roll 

var personen bor.  

Alla ska ha samma rätt till stöd.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Håkan Ceder har fått i uppdrag  

att utreda frågan om bilstöd.  

FUB ska vara med i en referensgrupp 

till utredningen.  
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Förbundsstyrelsen föreslår 

att FUB aktivt ska arbeta med frågan om bilstöd 

under år 2013.  

Vi ska se på frågan  

utifrån vilket behov personerna har av en bil 

och hur tillgången till en egen bil 

påverkar personens liv.  

 

Förbundsstämman har svarat på motionen. 

 

Förbundsstämman ger förbundsstyrelsen uppdraget 

att arbeta med frågan om bilstöd.  
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 Motion 8 

 
 
FUB Västra Götalands län 
__________________________________________________________ 
 

Mölndal den 29 december 2012 

Motion 

 

Till Riksförbundet FUB:s förbundsstämma 2013 

 

FUB:s historia – nuvarande situation – framtid 

Vad betyder FUB:s 50-åriga historia för vår framtid? 

 
FUB-rörelsen startades av föräldrar i Stockholm 1952. Det betyder att FUB funnits i 50 år. 

 

 Hur många medlemmar känner till att det var föräldrar i FUB som startade 

 

 Hur många medlemmar känner till att det var föräldrar i FUB som startade daglig 

verksamhet? 

 Hur många medlemmar känner till att det var föräldrar i FUB som startade 

 

 Hur många medlemmar känner till att det var föräldrar i FUB som startade 

korttidshem? 

 Hur många medlemmar känner till hur mycket FUB har betytt under de senaste 50 

åren? 

FUB har varit vägvisare och intressepolitisk påtryckare och fick från början sin kraft 

underifrån d v s från starka föräldrar i FUB. Hur ser det ut idag? 

 

Vi vet att klyftan mellan personer med utvecklingsstörning och utan utvecklingsstörning är 

fortsatt stor för att inte säga större än för 10 år sedan. Personer med utvecklingsstörning har 

svårigheter att få sina grundläggande behov tillgodosedda d v s en bra bostad, en rimlig 

ekonomi, ett arbete/sysselsättning och en aktiv fritid. Samtidigt har medlemsantalet i FUB 

minskat under de senaste 15 åren. Många lokalföreningar har svårt att rekrytera 

styrelseledamöter och ännu svårare att få människor att ställa upp i föreningsarbetet. 

 

Vi vet att många har svårigheter att få en bostad som de vill ha och bo med någon de själva 

har valt. Vi vet att personer med utvecklingsstörning har stora svårigheter att få ett arbete. Vi 

vet att många kommuner dragit ner på fritidsverksamheten. Vi vet att LSS-lagens värdegrund 

och intentioner har förändrats sedan 1994 när lagen trädde i kraft. Hur arbetar 

lokalföreningarna med det intressepolitiska arbetet idag och hur arbetade man på 60-, 70-, 

80-, 90- och 2000-talet? 
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Vi känner till Olov Anderssons bok ”Några trådar i FUB-väven” och Karl Grunewalds bok 

”Från idiot till medborgare”. Vi vet att det också genom åren skrivits en rad historiska böcker 

om tiden när de flesta personer med utvecklingsstörning bodde på institutioner. 

 

Olov har gjort en mycket fin beskrivning av FUB främst med ett inifrån perspektiv. Karl har 

på ett förtjänstfullt sätt beskrivit de utvecklingsstördas historia utifrån ett samhällsperspektiv. 

Men enligt vår uppfattning så fattas det något. Vi behöver gå in på djupet och titta på FUB:s 

roll som intressepolitisk bevakare och samhällsförändrare. Vi behöver få veta hur man gick 

tillväga för att nå resultat i arbetet ute i lokalföreningar och länsförbund. Vi behöver få veta 

hur tjänstemän och politiker ser på och har sett på FUB:s arbete. 

 

Vi i FUB Västra Götaland tror att det vore en fördel om vi kunde få en oberoende forskare 

utan direkt anknytning till FUB att gå igenom och analysera hela FUB:s historia, beskriva vad 

som händer idag och komma med förslag till åtgärder som kan stärka vårt framtida arbete. 

 

Forskning har visat att det är viktigt att känna till bakgrund och historia, använda sig av 

nutidens förutsättningar för att kunna planera en bra framtid. Om detta stämmer skulle vi i 

FUB ha stor glädje av att veta mer om vad FUB har åstadkommit under de årtionden som gått. 

En forskare utan anknytning till FUB skulle kunna gå igenom allt material som förvaras på 

Riksförbundets kansli, intervjua politiker och tjänstemän från olika delar av Sverige, intervjua 

äldre FUB-medlemmar och ta reda på deras erfarenhet. Till detta måste tillkomma intervjuer 

med nuvarande styrelseledamöter från olika lokalföreningar och ta reda på vilka svårigheter 

de möter idag. Materialet måste sedan analyseras och den kunskapen kan sedan användas i 

vårt framtida arbete. 

 

Vi tror att vi kan lära av FUB:s 50-åriga historia och därigenom stärka FUB:s framtida arbete. 

 

FUB Västra Götaland föreslår att 

- Rikförbundet arbetar för att få fram såväl pengar som en lämplig forskare att 

genomföra projektet som nämnts ovan. 

 

FUB Västra Götaland 

 

 
 

Elaine Johansson 

ordförande 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 

 

FUB:s historia – nuvarande situation – framtid 

 

BAKGRUND 

Motionären vill att Riksförbundet FUB Rikförbundet arbetar för att få fram såväl pengar som 

en lämplig forskare för att kunna genomföra en oberoende analys av hela FUB:s historia, 

beskriva vad som händer idag samt komma med förslag till åtgärder som kan stärka FUB:s 

framtida arbete. 

Motionären lyfter fram vikten av att känna till FUB:s bakgrund och FUB:s 

roll som intressepolitisk bevakare och samhällsförändrare, om man ska kunna identifiera hur 

FUB ska arbeta i framtiden som vägvisare och intressepolitisk påtryckare.  
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att FUB skulle ha stor glädje att veta mer 

om vad FUB har åstadkommit, under de snart 60 år som gått. Detta när vi nu står inför den 

stora arbetsuppgiften, att radera klyftan mellan personer med och utan utvecklingsstörning. 

En bred analys skulle omfatta en genomgång av viktiga källmaterial, samt ett stort antal 

intervjuer med både politiker och tjänstemän från olika delar av Sverige, äldre FUB-

medlemmar och aktiva styrelseledamöter från olika lokalföreningar, samt andra 

nyckelpersoner, som arbetar med FUB:s kärnfrågor. Uppdraget kräver betydande resurser 

både i form av pengar och tid och därför anser Förbundsstyrelsen att en tänkbar tidshorisont 

för detta arbete, kan vara Riksförbundet FUB:s 60-årsjubileum 2016.  
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

 

att  Förbundsstyrelsen ger Stiftelsen ALA uppdrag att undersöka förutsättningar för 

att kunna genomföra en oberoende analys av FUB:s historia och nuläge, med 

perspektiv på FUB:s  framtida arbete som vägvisare och intressepolitisk 

påtryckare; 

 

att motionen därmed anses besvarad  
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Motion nummer 8 

 

Vad betyder FUB:s 50-åriga historia för vår framtid?  

 

FUB har funnits i mer än 50 år.  

Föräldrar i FUB har drivit många viktiga frågor.  

 

• Föräldrar i FUB startade färdtjänsten i Sverige. 

• Föräldrar i FUB startade daglig verksamhet.  

• Föräldrar i FUB startade gruppbostäder och korttidshem.  

 

Många starka föräldrar i FUB har påverkat politiken  

och ändrat på förhållandet  

för personer med utvecklingsstörning.  

 

Det är fortfarande svårt  

för personer med utvecklingsstörning 

att ha ett bra liv.  

Det är svårt att få en bra bostad,  

en bra sysselsättning och en aktiv fritid.  

Det är också svårt att få en bra ekonomi.  

 

Ändå har det blivit färre medlemmar i FUB 

de senaste 15 åren. 

Många lokalföreningar har svårt  

att få medlemmarna 

att vara med i styrelsen 

och att ställa upp och arbeta för föreningen.  

 

Vi vet att många personer med utvecklingsstörning 

har svårt att hitta en bostad som de vill ha 

och där de får bo med någon de själva har valt.  

Många har svårt att få ett arbete 

och en aktiv fritid.  

 

Vi vet att värdegrunden för LSS-lagen  

har förändrats sedan den började att gälla år 1994. 
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Hur arbetar lokalföreningarna idag 

och hur arbetade de för 10, 20, 30, 40 och 50 år sedan? 

Det är frågor som är viktiga. 

 

Olov Andersson skrev boken Några trådar i FUB-väven.  

Karl Grunewald skrev boken Från idiot till medborgare.  

Det finns också böcker om den tiden 

då de flesta personer med utvecklingsstörning 

bodde på institutioner.  

Det här är viktiga böcker som beskriver  

hur personer med utvecklingsstörning hade det förr i tiden 

och hur de har det idag.  

 

Vi i FUB Västra Götaland vill 

att en oberoende forskare  

ser på hur FUB har arbetat från starten 

fram till idag.  

 

Det är viktigt att känna till sin historia 

för att kunna göra bra planer för framtiden.  

 

Vi har mycket material och information  

på Riksförbundets kansli. 

Det skulle forskaren kunna titta på.  

Forskaren kan också prata med politiker 

och med äldre FUB-medlemmar.  

 

FUB Västra Götaland föreslår 

att Riksförbundet tar fram pengar  

och förslag på en forskare  

som kan berätta om FUBs historia,  

så som vi har beskrivit här i texten.  

 

Elaine Johansson 

ordförande FUB Västra Götaland 

 

    

 Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 8 

 

Förbundsstyrelsen tycker också 

att det är viktigt att FUB  

tar vara på sin historia.  
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Vi har en stor uppgift att lösa.  

Vi ska ta bort skillnaderna  

mellan personer med och utan utvecklingsstörning.  

 

Förbundet tycker att förslaget är bra 

men att det kostar mycket pengar och tar lång tid.  

Därför skulle det vara rimligt 

att ha FUBs 60-årsjubileum år 2016 som mål för arbetet.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Förbundsstyrelsen ger Stiftelsen ALA i uppdrag 

att undersöka om de kan göra en oberoende analys 

av FUBs historia och nuläge.  

Perspektivet ska vara hur FUB ska arbeta i framtiden. 

 

Förbundsstyrelsen har svarat på motionen. 
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Motion  9 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9  

 

Försäljning via telefon 

  

BAKGRUND 

Motionären vill att FUB ser till att försäljning via telefon av exempelvis telefonabonnemang inte ska 

kunna ske utan ett skriftligt avtal. Motionären ger följande exempel. En person kan råka mycket illa ut 

är när en telefonförsäljare ringer och frågar "om jag är jag". Svarar jag JA på frågan kan detta 

manipuleras så att det låter som om jag gått med på att t.ex. skänka pengar eller byta 

telefonabonnemang. Går jag med på att svara på frågor, på en inspelning blir detta ännu lättare för 

försäljaren att nå sitt syfte. Utan skriftligt avtal borde sådana affärer vara omöjliga att genomföra.  

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE   

Förbundsstyrelsen delar motionärens oro när det gäller telefonförsäljning. Det kan även gälla andra 

säljsituationer där konsumenten inte ges tillräcklig tid att tänka igenom erbjudandet eller ta del av 

villkoren kring köpet, t.ex. vid aggressiv försäljning av telefonabonnemang på gator och torg till 

förbipasserande. Sådana köpsituationer är mycket svåra att värja sig mot, det gäller kanske i synnerhet 

för personer som behöver lite mer tid på sig än andra för att sätta sig in i konsekvenserna av köp, 

krediter, bindningstid m.m. 

 

FUB har redan ett väl inarbetat samarbete i konsumentfrågor med Konsumentverket, 

Konsumentbyråerna, Post- och Telestyrelsen m.fl.  FUB har vid flera tillfällen tagit upp frågan om 

oseriös eller aggressiv telefonförsäljning och att det bör finnas möjligheter för personer med 

utvecklingsstörning att frånträda avtal som de inte förstått att de ingått eller förstått konsekvenserna 

av.  

Konsumentverket är medveten om problemen och arbetar bl.a. med att försöka förbättra 

konsumentskyddet i dessa frågor. Konsumentverket uppmanar FUB att också kontakta 

Telekområdgivarna för att diskutera frågan. Kanske kan man få teleoperatörerna att ompröva muntliga 

avtal som slutits med ”sårbara” konsumenter?  FUB kommer att arbeta vidare med dessa frågor. 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta: 

 

att motionen är besvarad och 

 

att FUB ska fortsätta att arbeta för att konsumentskyddet stärks för personer med 

utvecklingsstörning, i motionens anda 
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Motion nummer 9  

 

Försäljning via telefon 

 

Vi vill att FUB genast ska se till  

att en person inte ska kunna ingå ett avtal 

om att byta telefonabonnemang 

eller skänka pengar  

utan att de har skrivit på avtalet.  

Det ska inte räcka att säga JA på en fråga 

i telefon 

för att personen har ingått ett avtal.  

 

 

Karin Norrgran 

Siv Eriksson Nilsson 

Hässleholms FUB 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 9 

 

Personer har råkat illa ut 

när de har blivit uppringda av telefonförsäljare.  

De har sagt JA när försäljaren har ställt frågor 

och på så vis har de gått med på avtal 

utan att ha förstått det.  

 

Förbundsstyrelsen delar den oro 

som motionärerna har.  

Det kan vara svårt att säga nej 

när en påstridig försäljare ringer.  

 

Det kan också vara svårt att säga nej 

i andra situationer 

när försäljaren är påstridig.  

 

Personer som behöver mer tid på sig 

för att ta beslut om köp 

får det extra svårt i sådana situationer.  

 

FUB samarbetar redan med Konsumentverket, 

Konsumentbyråerna och Post- och Telestyrelsen  

om den här sortens frågor.  

FUB har tagit upp frågan om telefonförsäljning 
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och föreslagit att det ska finnas möjligheter 

för personer med utvecklingsstörning 

att slippa ett avtal 

om de inte har förstått vad de har sagt jag till.  

 

Konsumentverket vet om det här problemet 

och försöker förbättra skyddet   

för de här personerna.  

 

Konsumentverket uppmanar FUB  

att prata med Telekområdgivarna  

om de här frågorna.  

 

Kanske går det att få försäljarna 

att ändra på de här avtalen  

när en kund har varit särskilt sårbar 

och inte förstått att han eller hon har sagt JA till ett avtal.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

FUB ska fortsätta att arbeta med  

att personer med utvecklingsstörning 

får ett bättre skydd när handlar och skriver avtal.  

 

Förbundsstyrelsen har svarat på motionen. 

 


