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Motioner inför förbundsstämman 2014 

Nr  Sid 

1 Flera typer av medlemskap erbjuds, stadgemotion 4 

 LL 7 

2 Förbundsstämman ska genomföras senast 30 april varje år, stadgemotion 10 

3 Förbundsstämmans ledamöter ska ges möjlighet att godkänna 

verksamhetsplanen samt förenklad budget, stadgemotion 

10 

4 Verksamhetsplanen ska specificera vilka mål som ska uppfyllas samt följas 

upp (avvisas, besvarades 2013) 

10 

 LL 13 

5 FUB måste bli bättre på att synas och höras i massmedia 15 

 LL 17 

6 LSS på lättläst 18 

 LL 20 

7 Uppdrag God man/förvaltare 22 

 LL 24 

8 Hantering av medlemsregistret och medlemsavgiften (avvisas, försent 

inkommen stadgemotion) 

25 

 LL 27 

9 Hörsel och synundersökningar av personer med utvecklingsstörning 29 

 LL 

 

33 

10 Får vuxna med utvecklingsstörning del av hälso- och sjukvård de har rätt 

till? 

36 

 LL 40 
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11 Att värna den enskildes rätt till ett gott liv som andra med stöd av personlig 

assistans 

43 

 LL 46 

12 Framtida anhörigstöd 48 

 LL 51 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1  
 

 

Flera typer av medlemskap erbjuds 

 
  
BAKGRUND  

Länsförbundet Stockholm har föreslagit två ändringar i medlemskapsformerna för FUB. Det 

första förslaget innebär att en person ska kunna vara familjemedlem även om denne bor på en 

annan adress än huvudmedlemmen. Kretsen av familjemedlemmar föreslås även utökas. 

Det andra förslaget är införande av ett reducerat medlemskap som bara ger rabatt på 

aktiviteter som FUB anordnar samt tillgång till lokalföreningens medlemsblad. 
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  
Idag kan man vara huvudmedlem eller familjemedlem om man är bosatt på samma adress som 

huvudmedlemmen. Dessa medlemsformer bör bestå med en viktig skillnad. Som en anpassning till 

nya förhållanden vad gäller familjesammansättning så föreslår förbundsstyrelsen att det ska vara 

möjligt att vara familjemedlem även om man är bosatt på annan adress. En nackdel kan uppstå i att 

vissa väljer att avstå från att teckna huvudmedlemskap vid flytt utan kvarstå som familjemedlem. 

Samtidigt så är det idag en del som försvinner som medlemmar vid flytt och med denna förändring 

kvarstår dessa nu säkert med större lätthet. Den sammanfattande bedömningen är att eventuellt 

”missbruk” knappast lär få någon större omfattning och det är mer att vinna än att förlora på denna 

förändring. Förbundsstyrelsen ställer sig därför bakom förslaget att vidga begreppet familjemedlem på 

det sätt som motionären föreslår. Förbundsstyrelsen gör bedömningen att det inte krävs några 

stadgeändringar för att genomföra förslaget. 

Såväl arbetsgruppen för medlemsformer/medlemsavgifter som stadgekommittén har avstyrkt förslaget 

om ”reducerat medlemskap” och förbundsstyrelsen delar denna uppfattning. Förbundsstyrelsen har 

inte fått uppfattningen att ett behov finns i övriga delar av landet av ett aktivitetsmedlemskap i den 

form länsförbundet föreslår. Med en förändring där FUB öppnar upp för familjemedlemskap för 

personer som bor på annan adress anser förbundsstyrelsen att det behov som aviseras i motionen 

tillgodoses. Förändringen av familjemedlemskapet är dessutom enligt förbundsstyrelsens bedömning 

något som alla lokalföreningar kan komma att ha nytta av. Förbundsstyrelsen eftersträvar ett flexibelt 

medlemssystem som underlättar medlemsrekrytering och möjligheten att behålla medlemmar men som 

samtidigt inte gör avkall på grundläggande rättigheter förenade med medlemskapet i en ideell 

förening. Förbundsstyrelsen föreslår därför stämman att avslå förslaget om aktivitetsmedlemskap. 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 

 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att bifalla motionen i den del som avser 

familjemedlemskap (b) och att avslå motionen i den del som avser reducerat medlemskap (c). 
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Motioner och svar 

till FUBs förbundsstämma år 2014  
Motioner är förslag  

som en eller flera personer  

lämnar till förbundsstämman. 

Här kan du läsa alla årets tolv motioner  

på lättläst svenska. 

Efter varje motion  

kommer förbundsstyrelsens svar på motionen. 

 

Motion nummer 1 

 

Flera typer av medlemskap 

 

Motionen handlar om  

att öka antalet medlemmar i FUB.  

Därför föreslår vi att det ska finnas 

tre olika sorters medlemskap.  

En sorts medlemskap ska vara billigare. 

 

Länsförbundet FUB i Stockholms län 

föreslår de här medlemskapen: 

 

1. Fullt medlemskap. 

Likadant som det är nu: 

personen får rabatt på FUBs aktiviteter, 

personen får alla FUBs tidningar och medlemsblad, 

personen får stöd av FUB 

och har full rösträtt.  

 

2. Familjemedlem. 

Personer som är släkt med huvudmedlemmen 

betalar en lägre avgift för att vara med.  

Vårt förslag är likadant som 

att vara familjemedlem nu, 

förutom en skillnad: 

familjemedlemmar måste inte bo på samma adress 

som huvudmedlemmen.  

Då kan fler vara med, till exempel 

syskon, mormor och morfar, och så vidare.  
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3. Reducerat medlemskap. 

Vi kallar det för aktivitetsmedlem.  

Det medlemskapet är till för personer som 

går på FUBs aktiviteter,  

till exempel dans på Fryshuset, 

men inte är medlemmar. 

Reducerat medlemskap ska bara kosta  

100 kronor om året. 

Medlemmen har då inte rösträtt.  

 

Styrelsen för Länsförbundet FUB i Stockholms län, 

ordförande Harald Strand 
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Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 1 

 

Styrelsen för Länsförbundet i FUB Stockholms län 

vill ha flera sorters medlemskap. 

 

Förbundsstyrelsen tycker det är bra 

att göra om familjemedlemskapet 

så att det passar de olika sorters familjer som finns. 

 

Vi tror att det kan vara ett problem att 

en del väljer att inte vara huvudmedlemmar, 

utan fortsätter vara familjemedlemmar 

trots att de flyttar. 

Men vi tror också att fler kommer 

fortsätta vara medlemmar på något sätt 

om vi gör den här ändringen.  

 

Förbundsstyrelsen tycker inte att det är bra 

att ha ett reducerat medlemskap. 

Stadgekommittén och arbetsgruppen för medlemsformer 

tycker inte heller att det är ett bra förslag. 

Alla som väljer att vara med i en ideell förening 

ska ha samma rätt att rösta. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför 

att stämman säger nej  

till att FUB ska ha reducerat medlemskap,  

det som motionen kallar aktivitetsmedlem.  

 

Men förbundsstyrelsen föreslår också 

att stämman ska säga ja till 

att familjemedlemmar  

ska kunna bo på andra adresser än huvudmedlemmen.  
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 Motion 2 stadgemotion, motion 3 stadgemotion  samt  motion 4 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2  

 
 

Förbundsstämman ska genomföras senast den 30 april varje år 

 
  
BAKGRUND  
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  
 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att avslå motionen om att genomföra 

förbundsstämman senast den 30 april varje år. 
 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3  

 
 

Förbundsstämmans ledamöter ska ges möjlighet att godkänna 

verksamhetsplanen samt förenklad budget 

 
  
BAKGRUND  

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att förbundsstämman utövar ett reellt inflytande över 

FUB:s verksamhet. Förbundsstyrelsen anser dock att Stockholms förslag är orealistiskt även 

om datum för stämman skulle tidigareläggas. Det går inte att förkasta en verksamhetsplan och 

en budget för innevarande år när ett kvartal av året redan gått. Dessutom måste vid stämman 

en ny budget och/eller en ny verksamhetsplan antas. Det skulle förmodligen kräva en längre 

stämma än de två dagar som nu är tradition. Riksförbundet skulle inte 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. Förbundsstämman 2013 

avslog en tidigare motion om godkännande av verksamhetsplan av stämman med i stort sett 

samma motivering som förbundsstyrelsen föreslog. Förbundsstyrelsen har samma uppfattning 

nu som då och föreslår därför att de motioner avslås som avser tidigareläggande av stämman 

och godkännande av verksamhetsplan. Det kan tilläggas att stadgekommittén undersökt och 

funnit att det inte är normal kutym att på andra liknande organisationers stämmor att ge 

ombuden möjlighet att förkasta en verksamhetsplan som gäller för innevarande år. Ingen 
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organisation (eller annan associationsform) skulle kunna ha en fungerande verksamhet om så 

vore fallet. Att verksamhetsplanen däremot tas upp och diskuteras på stämmor är förstås inget 

ovanligt.  

  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 

 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att avslå motionen om att 

förbundsstämman ledamöter ska ges möjlighet att godkänna verksamhetsplanen samt 

förenklad budget 

 

 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4  
 

 

 

 

Verksamhetsplanen ska specificera vilka mål som ska uppfyllas 

samt följas upp 

 
  
BAKGRUND  
 

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

När det gäller förslaget om att förbättra verksamhetsplanen och uppföljningen av den så är 

denna motion identisk med en motion som stämman behandlade 2013. Då beslöt 

Förbundsstämman att motionen fick anses besvarad genom förbundsstyrelsens yttrande samt 

att riksförbundet ”ska sträva efter att ytterligare förbättra verksamhetsplanen och 

uppföljningen av densamma”. Med tanke på att stämman till alla delar instämde i förslaget 

utgår förbundsstyrelsen från att detta förslag på grund av ett förbiseende kom med även i årets 

motion från länsförbundet. Motionen bör därför avvisas i den del som avser 

verksamhetsplanens utformning eftersom den redan bifallits en gång. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 

 Förbundsstyrelsen har avvisat motionen 
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Motion nummer 2, 3 och 4 

 

Öka demokratin inom FUB 

 

De här tre motionerna handlar om att det ska bli 

bättre demokrati i FUB, 

att medlemmarna ska kunna påverka mer  

och ha lättare att förstå vad 

Riks-FUB gör under året. 

 

Därför föreslår vi tre motioner. 

 

Motion nummer 2: 

Förbundsstämman ska vara senast den 30 april varje år. 

Om stämman är tidigare på året än nu 

finns det större möjligheter att  

ändra verksamhetsplan och budget 

om det behövs. 

 

 

Motion nummer 3: 

Ombuden på förbundsstämman 

ska få godkänna verksamhetsplanen 

och en förenklad budget. 

Förbundsstyrelsen ska presentera 

en verksamhetsplan och en enkel budget 

på stämman, som ombuden fattar beslut om. 

 

Förbundsstämman ska ha mest makt. 

Det är fel om stämman inte får bestämma om verksamheten. 

 

 

Motion nummer 4: 

Det ska vara tydligt i verksamhetsplanen 

vilka mål FUB ska nå under året 

och hur målen ska följas upp.  

Då är det också lättare att jämföra FUBs verksamhet 

under flera olika år.  

 

 

Styrelsen för Länsförbundet FUB i Stockholms län, 

ordförande Harald Strand 
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Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 2 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman säger nej  

till att förbundsstämman ska vara senast 30 april varje år. 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 3 

Förbundsstyrelsen håller med om 

att det är viktigt att förbundsstämman 

verkligen har makt i FUB.  

Men det går inte att göra på det sätt 

som Länsförbundet i Stockholm vill. 

Alla organisationer måste besluta om  

budget och verksamhetsplan  

innan dessa börjar gälla. 

Även om vi har stämman den 30 april 

är det för sent att ändra budgeten eller verksamhetsplanen. 

Det har ju redan gått fyra månader av året. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår därför 

att förbundsstämman säger nej 

till att ombuden på förbundsstämman 

ska få godkänna verksamhetsplan och förenklad budget 

 

Förbundsstyrelsens svar på motion nummer 4 

 

Förslaget om att förbättra verksamhetsplanen 

är nästan likadant som en motion 

som förbundsstämman beslutade om år 2013. 

 

Förbundsstyrelsen avvisar därför 

motion nummer 4.  

Förbundsstämman sa ja till motionen år 2013,  

så vi behöver inte ta beslut igen. 
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Motion 5 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5  
 

 

FUB måste bli bättre på att synas och höras i massmedia 

 
  
BAKGRUND  

Motionären vill att FUB ska bli bättre på att synas och höras i massmedia. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Förbundsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att synas och höras i media och vill ännu 

mer maximera räckvidd och relevans i FUB:s medieexponering.  

Dagligen görs omfattande sökningar med ledande omvärldsbevakningsverktyg angående det 

mesta som publiceras om FUB och frågor som rör personer med utvecklingsstörning, ett urval 

det går att se under avdelningen FUB:s frågor i media på www.fub.se  

Vi större kampanjer har FUB tidigare gjort kännedomsmätningar, men inte regelbundet 

återkommande. För att få genomslag i media krävs bra underlag i form av t.ex. 

undersökningar och rapporter, därför kommer vi att fortsätt arbeta strategiskt och långsiktigt 

med att ta fram egna underlag.   

Samhällssamtalet sker fortfarande mest i etablerade medier, men mer och mer dialog och 

påverkan sker i sociala medier. 

Därför vill FUB vill göra återkommande mätningar hur mycket som publiceras om FUB i 

traditionella och sociala medier. 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta att:  

 

 återkommande mäta FUB:s närvaro i traditionella och sociala medier 

 

  

http://www.fub.se/
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Motion nummer 5 

 

FUB måste bli bättre på att 

synas och höras i medier 

Det är viktigt att det syns i tv, tidningar 

och andra medier 

vad FUB gör.  

Om fler känner till oss så blir det lättare 

att få pengar till verksamheten. 

Det är också bra för FUBs medlemmar 

om fler i samhället känner till  

vilka rättigheter FUBs medlemmar har. 

 

Därför föreslår jag att  

FUB ska arbeta med  

att skriva fler texter till tidningar, artiklar, 

och vara med i fler intervjuer.  

 

Sedan ska Riks-FUB mäta hur många artiklar FUB är med i 

och presentera resultatet. 

Minst två gånger om året ska Riks-FUB mäta det.  

 

Ulf Uddsten 

Ordförande för FUB Stockholm 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 5 

 

Det är viktigt att FUB hörs och syns i medier.  

Men FUB mäter redan det. 

Det går att läsa om en del av resultaten 

på www.fub.se.  

FUB ska också fortsätta ta fram 

egna fakta och rapporter 

som medier kan bli intresserade av. 

 

Hur mycket FUB syns och hörs  

ska inte bara gälla traditionella medier, 

alltså tidningar, tv och radio. 

FUB ska också märkas i sociala medier 

som Facebook och Twitter. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman ska besluta att  

FUB ska mäta hur mycket FUB syns och hörs 

i både traditionella och sociala medier.  

Mätningarna ska göras regelbundet. 
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Motion 6 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6  
 

 

 

 

LSS på lättläst 

 
  
BAKGRUND  
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Riksförbundet har lättläst information om lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS, på förbundets webbplats. Motionären vill att lättläst information om 

lagen finns tillgänglig även som skrift. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom det utmärkta 

förslaget. Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionärens förslag genomförs och att en 

enklare skrift om LSS på lättläst tas fram i det syfte som motionären efterfrågar.  

 

I sammanhanget kan nämnas att det finns en äldre lättläst översättning av hela lagen som 

Centrum för lättläst gjorde för flera år sedan. Eftersom flera bestämmelser i LSS tillkommit 

sedan dess är det aktuellt att uppmärksamma Centrum för lättläst på att en ny version behöver 

tas fram. Om inte Centrum för lättläst kan genomföra en sådan översättning inom överskådlig 

tid bör riksförbundet undersöka om det kan åligga en myndighet att ta fram en översättning 

finns ekonomisk möjlighet att anlita extern hjälp med översättningen.  

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 

 

 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att bifalla motionen 
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Motion nummer 6 

 

Information om LSS på lättläst 

 

Vi får ofta frågor om LSS, 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Frågorna handlar till exempel om 

vilken rätt till stöd och hjälp en familj har 

eller varför personer får olika stöd och hjälp. 

 

Det är ofta svårt för medlemmar, 

deras anhöriga och gode män 

att förstå skillnaderna i olika LSS-stöd. 

Det gör att en del personer  

ansöker många gånger om fel LSS-stöd 

och får nej varje gång.  

 

Många kommuner i Sverige har börjat 

säga nej till fler LSS-stöd 

för att spara pengar. 

Då är det ännu viktigare att FUBs medlemmar 

får bra information 

så att de kan ansöka om rätt stöd och hjälp. 

 

FUB Västerås föreslår därför 

att FUB ska göra en enkel skrift som är lättläst 

om vad LSS är.  

Skriften ska kunna användas 

både av medlemmar, deras anhöriga 

och deras gode män eller förmyndare. 

 

Styrelsen för FUB Västerås 

Ordförande Margareta Hallner 
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Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 6 

 

FUB har lättläst information om LSS 

på FUBs webbplats. 

Men vi tycker det är en mycket bra idé 

att trycka en skrift också.  

 

Det finns också en lättläst text med hela LSS. 

Den är flera år gammal. 

LSS har ändrats sedan dess. 

Därför tycker FUB att en ny lättläst text 

av hela LSS ska tas fram.   

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman ska säga ja 

till motionen om LSS på lättläst. 
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Motion 7 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7  
 

 

 

 

Uppdrag god man/förvaltare 

 
  
BAKGRUND  
Motionären vill att riksförbundet tar fram en enkel skrift på lättläst om god man och 

förvaltare. 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Förbundsstyrelsen har uttalat en ambition att göra allt material som FUB tar fram tillgängligt 

för alla våra medlemmar.  

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta:  

 

 att bifalla motionen 
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Motion nummer 7 

 

Lättläst om uppdrag som god man eller förvaltare 

 

Vi får många frågor om  

vad en god man har för uppdrag. 

 

Vi har också märkt  

att många personer med utvecklingsstörning 

inte får det stöd de behöver av sin gode man.  

Många gode män tror att det bara är ekonomin 

de ska hjälpa till med. 

Men personer med utvecklingsstörning 

har rätt att få hjälp med  

att kräva sina rättigheter 

och att ha kontroll över sin egendom. 

 

FUB Västerås föreslår därför 

att FUB ska göra en enkel skrift som är lättläst 

om vad gode män och förvaltare ska göra. 

Skriften borde också ha med tips 

om hur en god man eller förvaltare ska tänka  

när det gäller personer med utvecklingsstörning. 

 

Skriften ska kunna användas 

både av gode män eller förmyndare, 

och av medlemmar och andra, 

till exempel personal på boende. 

Styrelsen för FUB Västerås 

Ordförande Margareta Hallner 

 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 7 

 

Förbundsstyrelsen tycker det är en bra idé. 

Allt FUBs material bör vara tillgängligt 

för alla FUBs medlemmar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman säger ja till motionen 

om en lättläst skrift om god man eller förvaltare. 
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Motion 8 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 8 

 

Förbundsstyrelsen har avvisat motionen på grund av att den är en för sent inkommen 

stadgemotion. Förbundsstyrelsen har avvisat motionen på grund av att den är en för sent 

inkommen stadgemotion. 

I sammanhanget kan nämnas att det givetvis är viktigt att lokalföreningarna har kontroll över 

vilka medlemmar man har och vetskap om vilka som betalt eller inte betalt.  

Det registersystem som FUB förfogar över bereder möjlighet till detta.  

Ökade informationsinsatser kommer därför att genomföras i syfte att sprida kunskap om på 

vilket sätt lokalföreningarna kan nyttja registersystemets funktioner. 
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Motion nummer 8 

 

Hanteringen av 

medlemsregister och medlemsavgift 

 

Motionen handlar om att 

lokalföreningarna ska ha mer kontroll 

över medlemskapet, 

och om att medlemmarna ska känna sig närmare 

sin lokalförening.  

Då tror vi att FUB får fler medlemmar i framtiden. 

 

Systemet FUB har nu 

för att ta emot medlemsavgifter, 

gör att lokalföreningarna lätt missar 

om en medlem inte betalar. 

 

Vi tycker att det är en fråga om demokrati. 

Vi tycker att det är bättre  

om lokalföreningarna har mer makt 

än att FUB styrs helt centralt.  

 

FUB i Ale föreslår att: 

• Medlemsavgifterna ska betalas till lokalföreningarna. 

 

• Lokalföreningarna betalar sedan in sin del 

till länsförbunden och riksförbundet. 

 

• Det centrala medlemsregistret 

ska bygga på lokalföreningarnas register, 

som de rapporterar in. 

Det centrala medlemsregistret ska uppdateras 

två gånger om året.  

 

Styrelsen för FUB i Ale 

Ordförande Karl-Heinz Schneider 
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Förbundsstyrelsen om motion nummer 8 

 

Förbundsstyrelsen har avvisat motionen 

för att den skickades in för sent. 

  

Motioner som vill ändra FUBs stadgar,  

våra egna regler för FUB, 

måste skickas in tidigare. 

 

Därför kan förbundsstämma inte besluta om motionen.  

 

Förbundsstyrelsen vill ändå säga det här om motionen: 

Det är viktigt att lokalföreningarna vet 

vilka medlemmar de har.  

FUB har ett register som lokalföreningarna kan använda. 

FUB ska ge mer kunskap till lokalföreningarna 

så att de kan ta hjälp av registret. 
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Motion 9 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 
 

 

Hörsel och synundersökningar av personer med 

utvecklingsstörning 

 
 
  
BAKGRUND  

Motionären vill att FUB (riksförbundet): 

 

1. vid möten med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsen m fl 

påtalar att personer med utvecklingsstörning har rätt att få sin hörsel och syn undersökt 

som alla andra personer i Sverige;  

2. informerar och uppmanar länsförbund och lokalföreningar att efterfråga syn- och 

hörselscreening hos kommunernas LSS-verksamhet och landstingen/regionerna;  

3. arbetar för att audionomerna i sin grundutbildning får en fördjupad kunskap om 

personer med utvecklingsstörning. 

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

FUB (riksförbundet) har tillsammans med Klippan uppvaktat Socialdepartementet i hälso- 

och sjukvårdsfrågor ett antal gånger gällande existerande hälsoproblematik för personer med 

utvecklingsstörning jämfört med övriga samhällsmedborgare. Som ett resultat av 

uppvaktningarna har FUB i dagsläget regelbundna samverkansmöten med Socialstyrelsen 

gällande all hälso- och sjukvårdsproblematik för personer med utvecklingsstörning.  

 

De senaste uppvaktningarna och samverkansmötena har framförallt hittills berört personer 

boende i gruppbostäder och stort arbete har ägnats kring problematiken gällande avsaknaden 

av kallelser till mammografi och cellprovstagning för personer med utvecklingsstörning. I 

framtida samverkansmöten med Socialstyrelsen kommer även motionärens uppmärksammade 

syn- och hälsoproblematik att tas upp. 

 

Samverkansmöten med Socialstyrelsen skulle även förslagsvis alltid innefatta en diskussion 

kring om och hur myndigheten kan hjälpa till med att medvetandegöra aktuell 

hälsoproblematik och lösningar för alla inblandade partner kring en person med 

utvecklingsstörning. Behovet av hälsokontroller måste till exempel medvetandegöras, inte 

bara för personal och chefer arbetandes inom LSS-insatser, utan även för anhöriga, gode män 

(Överförmyndarnämnder) och personliga assistenter (Assistansbolag). 
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På FUB:s (riksförbundets) hemsida finns ett yttrande från FUB som handlar om att personer 

med utvecklingsstörning kräver jämlik hälso- och sjukvård. Yttrandet tar upp frågeställningar 

kring hälso- och sjukvårdsproblematik i allmänhet kopplad till bortprioriteringar för 

målgruppen och stora brister gällande personalkompetens i hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Tillgången till god hälso- och sjukvård, för personer med utvecklingsstörning är idag 

oacceptabelt bristfällig. Frågeställningarna är direkt riktade till Socialstyrelsen, SKL och 

Socialdepartementet. 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta att:  

 

 motionen bifalles i första delen på så sätt att FUB i sina fortsatta samverkansmöten 

med Socialstyrelsen tar upp problematiken kring syn- och hörseltester för personer 

med utvecklingsstörning och även vid framtida möten med SKL.  

 

 motionen bifalles i andra delen på så sätt att information och uppmaningar går ut till 

länsförbund och lokalföreningar om att efterfråga syn- och hörselscreening hos 

kommunernas LSS-verksamhet och landstingen/regionerna. 

 

 motionen bifalles i tredje punkten på så sätt att tjänstemännen på riksförbundet, ska 

verka för att audionomer i sin grundutbildning ska tillägnas en fördjupad kunskap om 

personer med utvecklingsstörning.  
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Motion nummer 9 

 

Undersökning av syn och hörsel 

hos personer med utvecklingsstörning 

 

För ungefär 30 år sedan fanns ett projekt 

om att förbättra livet för personer  

med utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå. 

En del i projektet var att testa syn och hörsel 

hos personerna.  

Resultatet blev att många personer som hade dålig syn 

fick glasögon för första gången i livet. 

 

Vi i FUB Västra Götaland vet inte 

om tillräckligt många personer med utvecklingsstörning 

får testa syn och hörsel nu för tiden.  

Vi tror att många skulle behöva det.  

Synen förändras under en persons liv, 

synen behöver undersökas ungefär vart tredje år. 

 

När det gäller hörsel så finns det forskning. 

Till exempel har Eva Andersson på Linköpings universitet 

forskat om hörsel hos personer med utvecklingsstörning. 

Eva Andersson undersökte många barn och vuxna. 

Hon kom fram till att det går bra att mäta hörsel  

hos personer med utvecklingsstörning. 

 

Men audionomerna, de som arbetar med att mäta hörsel, 

måste ha rätt kunskap 

och vara vana vid personer med utvecklingsstörning. 

De flesta audionomer i Sverige har inte rätt kunskap 

om personer med utvecklingsstörning.  

 

FUB Västra Götaland tycker att det borde vara 

kommunernas LSS-verksamhet  

och landstingens hörselvård 

som ansvarar för att personer med utvecklingsstörning 

får sin hörsel testad. 

Det är också viktigt att personer med utvecklingsstörning 

och deras föräldrar 

säger till om de vill testa hörsel.  

 

 

FUB Västra Götaland föreslår att: 

 

• Riksförbundet FUB har möten  
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med till exempel Sveriges Kommuner och Landsting 

eller Socialstyrelsen. 

Då ska FUB påminna om  

att personer med utvecklingsstörning  

har lika stor rätt som alla andra 

att undersöka syn och hörsel. 

 

• Riksförbundet FUB ska ge information 

till länsförbund och lokalföreningar 

och be dem att prata med  

sina egna kommuner och landsting. 

FUBs länsförbund och lokalföreningar  

ska fråga efter syn- och hörselundersökning 

hos kommunernas LSS-verksamhet 

och hos landstingen. 

 

• Riksförbundet FUB ska kräva  

att audionomer ska få kunskap  

om personer med utvecklingsstörning 

i audionomernas grundutbildning.  

 

FUB Västra Götaland 

Ordförande Elaine Johansson 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 9 

 

Förbundsstyrelsen har tillsammans med Klippan 

sagt FUBs åsikter om hälsa och sjukvård 

till Socialdepartementet 

flera gånger de senaste åren.  

Därför har FUB nu för tiden 

regelbundna möten med Socialstyrelsen. 

På mötena pratar vi om 

alla sorters frågor om hälsa och sjukvård  

för personer med utvecklingsstörning.  

 

Men på mötena har vi mest pratat om problem som finns 

med att personer med utvecklingsstörning 

inte kallas till mammografi och cellprovtagning. 

När vi träffar Socialstyrelsen i framtiden 

ska vi också prata om syn och hörsel, 
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som motionen vill.  

 

Kanske kan vi se till att det alltid är en diskussion 

om aktuella problem med hälsa 

när FUB träffar Socialstyrelsen, 

så att Socialstyrelsen kan hjälpa till mer. 

 

Det är inte bara personal som jobbar med LSS 

som behöver mer kunskap om 

hälsokontroller för personer med utvecklingsstörning. 

Anhöriga, gode män och personliga assistenter 

behöver också mer kunskap.  

 

På www.fub.se finns också ett yttrande från FUB 

som säger att personer med utvecklingsstörning 

kräver jämlik hälso- och sjukvård. 

Yttrandet är till Socialstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting 

och Socialdepartementet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

 

• Förbundsstyrelsen föreslår att  

förbundsstämman ska säga ja 

till motionens första del. 

Det betyder att FUB ska prata om  

problem med syn och hörsel 

när FUB har sina regelbundna möten med Socialstyrelsen. 

FUB ska också ta upp frågan 

när vi i framtiden har möten med 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

• Förbundsstyrelsen föreslår att 

förbundsstämman ska säga ja 

till motionens andra del. 

 

• Förbundsstyrelsen föreslår att 

förbundsstämman ska säga ja 

till motionens tredje del. 

Tjänstemän på riksförbundet FUB ska arbeta för  

att audionomer ska få mer kunskap 

om personer med utvecklingsstörning.  
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Motion 10 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10  
 

 

Får vuxna personer med utvecklingsstörning del av den hälso- och 

sjukvård de har rätt till? 

 
  
BAKGRUND  

Motionären vill att FUB (riksförbundet): 

 

1. vid möten med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsen 

uppmanar kommunerna och landstingen att uppmärksamma överdödligheten 

bland vuxna personer med utvecklingsstörning boende i gruppbostäder. 

2. vid möten med SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Socialstyrelsen 

m fl påtalar att personer med utvecklingsstörning måste få samma möjlighet 

till hälsokontroller som andra. 

3. Informerar och uppmanar länsförbund och lokalföreningar att i kontakten 

med lanstingen/regionerna efterfrågar läkarnas kunskap om 

utvecklingsstörning. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

FUB (riksförbundet) har tillsammans med Klippan uppvaktat Socialdepartementet i hälso- 

och sjukvårdsfrågor ett antal gånger gällande existerande hälsoproblematik för personer med 

utvecklingsstörning jämfört med övriga samhällsmedborgare. Som ett resultat av 

uppvaktningarna har FUB i dagsläget regelbundna samverkansmöten med Socialstyrelsen 

gällande all hälso- och sjukvårdsproblematik för personer med utvecklingsstörning.  

 

De senaste uppvaktningarna och samverkansmötena har framförallt hittills berört personer 

boende i gruppbostäder och stort arbete har ägnats kring problematiken gällande avsaknaden 

av kallelser till mammografi och cellprovstagning för personer med utvecklingsstörning. I 

framtida samverkansmöten med Socialstyrelsen kommer även motionärens uppmärksammade 

överdödlighet i samband med andra aktuella sjukdomar bland vuxna personer med 

utvecklingsstörning att tas upp. 

 

På FUB:s (riksförbundets) hemsida finns ett yttrande från FUB som handlar om att personer 

med utvecklingsstörning kräver jämlik hälso- och sjukvård. Yttrandet tar upp frågeställningar 

kring hälso- och sjukvårdsproblematik i allmänhet kopplad till bortprioriteringar för 

målgruppen samt stora brister gällande personalkompetens i hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Tillgången till god hälso- och sjukvård, för personer med utvecklingsstörning är idag 



39 

 

oacceptabelt bristfällig. Frågeställningarna är direkt riktade till Socialstyrelsen, SKL och 

Socialdepartementet. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta att:  

 

 motionen bifalles i första delen på så sätt att FUB i sina fortsatta 

samverkansmöten med Socialstyrelsen och SKL m fl. alltid ska diskutera 

fall och lösningar som med stöd av forskning påvisar en koppling mellan 

sjukdom/dödlighet gällande personer med utvecklingsstörning. Fallen 

ska bara tas upp under förutsättning att antalet döda i sjukdomen är 

uppmärksammat markant högre för personer med utvecklingsstörning än 

för befolkningen i övrigt. 

 

 motionen anses vara besvarad genom det publicerade yttrandet på FUB:s 

hemsida som ska utgöra grundunderlag för vidare diskussioner med SKL 

och Socialstyrelsen. Motionen anses även vara besvarad genom FUB:s 

deltagande i framtida samverkansmöten gällande hälso- och 

sjukvårdsproblematikfrågor med Socialstyrelsen. Utgångspunkten i 

samverkansmötena är alltid att personer med utvecklingsstörning ska ha 

samma möjlighet till hälsokontroller som andra samhällsmedborgare 

 

 motionen bifalles i tredje punkten genom att information via FUB:s 

(riksförbundets) hemsida eller annat sätt ska uppmana länsförbund och 

lokalföreningar att i kontakten med landstingen/regionerna efterfråga 

läkarnas kunskap om utvecklingsstörning. 
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Motion nummer 10 

 

Får vuxna med utvecklingsstörning 

den vård de har rätt till? 

 

Vi i FUB Västra Götaland har fått information om 

att fler och fler personer med utvecklingsstörning 

som bor i gruppbostäder 

dör för tidigt.  

 

En förklaring är att personerna 

inte får samma undersökningar av sin hälsa 

som personer utan utvecklingsstörning. 

Till exempel kan kvinnor få cancer i brösten 

och män kan få cancer i prostatan 

utan att någon upptäcker det i tid.  

Vi är oroliga för det här.  

 

Förut fanns omsorgsläkare 

som hade stor kunskap om 

personer med utvecklingsstörning. 

Nu finns inte sådana läkare. 

Allmänläkarna på vårdcentralerna 

har tagit över ansvaret.  

Många allmänläkare har för lite kunskap 

om personer med utvecklingsstörning. 

 

Ett exempel när det ändå fungerar bra 

är en läkare på en vårdcentral i Göteborg 

som tar emot patienter med 

utvecklingsstörning och autism 

en dag varje vecka.  

Läkaren samarbetar också med andra läkare i Göteborg, 

så nu har flera vårdcentraler fått mer kunskap 

om personer med utvecklingsstörning.  

 

Vi vill att det ska fungera likadant 

på fler vårdcentraler i Sverige. 

 

Vi tycker också att ansvariga sjuksköterskor  

och annan personal på gruppbostäder 

måste tänka mer på att de som bor på gruppbostäder 

har rätt till regelbundna hälsokontroller. 
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FUB Västra Götaland föreslår:  

 

• När riksförbundet FUB har möten 

med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

och med Socialstyrelsen 

ska FUB säga åt dem att göra något åt 

att vuxna personer med utvecklingsstörning 

som bor i gruppbostäder 

dör för tidigt.  

 

• På sådana möten ska FUB också påminna 

om att personer med utvecklingsstörning 

måste få samma rätt till hälsokontroller 

som andra personer.  

 

• Riksförbundet FUB ska ge information 

till länsförbund och lokalföreningar 

och be dem att prata med  

sina egna kommuner och landsting. 

 

FUBs länsförbund och lokalföreningar ska fråga om  

läkarnas kunskap om personer med utvecklingsstörning 

när de har möten med landstingen. 

 

FUB Västra Götaland 

Ordförande Elaine Johansson 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 10 

 

Förbundsstyrelsen har tillsammans med Klippan 

sagt FUBs åsikter om hälsa och sjukvård 

till Socialdepartementet 

flera gånger de senaste åren.  

Därför har FUB nu för tiden 

regelbundna möten med Socialstyrelsen. 

På mötena pratar vi om 

alla sorters frågor om hälsa och sjukvård  

för personer med utvecklingsstörning.  

 

På mötena har vi mest pratat om problem som finns 

med att personer med utvecklingsstörning 

inte kallas till mammografi och cellprovtagning. 

När vi träffar Socialstyrelsen i framtiden 
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ska vi också prata om andra sjukdomar 

som motionen vill.  

 

På www.fub.se finns också ett yttrande från FUB 

som säger att personer med utvecklingsstörning 

kräver jämlik hälso- och sjukvård. 

Yttrandet är till Socialstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting 

och Socialdepartementet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

 

• Förbundsstyrelsen föreslår att  

förbundsstämman ska säga ja 

till motionens första del. 

 

Det betyder att FUB ska prata om  

olika sjukdomar som personer kan dö av  

och lösningar på problemen 

när FUB har möten med Socialstyrelsen  

och med Sveriges Kommuner och Landsting. 

Men FUB ska bara prata om sjukdomar 

som det finns bevis för 

att fler personer med utvecklingsstörning dör av 

än andra personer. 

 

• Förbundsstyrelsen tycker att motionens andra del 

redan har fått ett svar. 

Svaret är yttrandet på FUBs hemsida 

som säger att personer med utvecklingsstörning 

kräver jämlik hälso- och sjukvård. 

Svaret är också att FUB 

kommer att fortsätta ha möten med Socialstyrelsen. 

Då pratar vi alltid om de här frågorna. 

 

• Förbundsstyrelsen föreslår att 

förbundsstämman ska säga ja 

till motionens tredje del. 

 

På FUBs hemsida ska vi uppmana 

länsförbund och lokalföreningar att fråga om  

läkares kunskap om utvecklingsstörning.  
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Motion 11 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11  

 

 
Att värna den enskildes rätt till ett gott liv som andra med stöd av 
personlig assistans 
 
  
BAKGRUND  
Motionären vill att riksförbundet utreder och beskriver den personliga assistansen utveckling 

ur medlemmarnas perspektiv. Motionären vill att FUB ska synliggöra de allra mest utsattas 

situation och företräda dessa i debatten. Motionären vill även att riksförbundet  

ska förstärka det intressepolitiska arbetet och driva assistansfrågorna i samarbete med andra 

organisationer som delar vår syn. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom denna motion. Den personliga assistansen är en viktig 

insats för flera av våra medlemmar. Att försvara assistansreformen och säkra dess fortlevnad 

är en prioriterad uppgift för FUB. Förbundsstyrelsen föreslår därför att Förbundsstämman 

beslutar att FUB ska fortsätta att arbeta för den personliga assistansens bevarande och att 

fortsätta motarbeta de hotande försämringarna av reformen. De försämringar som redan 

genomförts måste repareras. 

 

I sammanhanget vill förbundsstyrelsen påminna om det arbete som FUB redan lagt ned för att 

försvara den personliga assistansen. FUB har varit aktiva i samtliga utredningar som hotat 

assistansens bevarande och bidragit till att förhindra åtskilliga föreslagna försämringar. 

Senast var det den uppmärksammade ”fuskutredningen” som innehöll flera vederstyggliga 

förslag som hindrades av flera funktionshinderorganisationer varav FUB var en. FUB har 

genomfört egna undersökningar och bidragit med underlag för politikerna och 

uppmärksammat dem på brister i tillämpning och övervältringseffekter i systemet. FUB har 

försvarat rätten för anhöriga att vara gode män och personliga assistenter och bidragit till 

viktiga rapporter från t.ex. Socialstyrelsen. FUB har även samarbetat med andra 

organisationer i assistansfrågan för att förstärka vår genomslagskraft. Uppvaktningar 

har skett gentemot såväl regeringen som enskilda riksdagsledamöter och dialog har förts med 

ledamöter i socialutskottet. FUB har, både på lokal nivå och på riksnivå, under det gångna 

året varit synnerligen aktivt i media i både assistansfrågan och i LSS-frågan i stort. 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta att:  

 

 bifalla motionen 
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Motion nummer 11  

 

Vi måste värna rätten till ett bra liv 

med stöd av personlig assistans 

 

För snart 20 år sedan i Sverige 

infördes Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

LSS var bättre än lagen som fanns innan. 

Enligt LSS ska personer med funktionsnedsättning 

ha rätt till stöd och service, 

till exempel personlig assistans. 

Enligt LSS kan personer också få 

assistansersättning.  

 

Det gjorde att många människor med funktionsnedsättningar 

fick ett bättre liv.  

De fick bestämma mer själva 

och kunde leva mer självständigt.  

 

Men nu för tiden fungerar det sämre igen. 

Mycket av den personliga assistansen 

har tagits över av kommunerna. 

Kommunernas beslut om assistans gäller bara en viss tid, 

sedan måste kommunerna utreda  

personens behov av assistans igen.  

Kommunerna vill också spara pengar. 

Det händer att de inte tror på 

hur många timmar assistans en person behöver. 

 

Många av FUBs medlemmar berättar om 

att det här gör dem oroliga och otrygga.  

 

Många anhöriga är också oroliga, 

till exempel för att de själva 

måste ta mer hand om 

släktingar med funktionsnedsättningar. 

 

FUB i Lund föreslår: 

 

• Riksförbundet FUB ska göra utredningar 

och beskriva den här dåliga utvecklingen. 

FUB ska berätta om utvecklingen i olika perspektiv: 

FUB-medlemmarnas, anhörigas och gode mäns. 

På det sättet kan FUB få fler att förstå  
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funktionsnedsattas svåra situation 

och frågan kan diskuteras i samhället, 

till exempel i medier. 

 

• Riksförbundet FUB ska arbeta mer med 

intressepolitik 

och driva frågan om personlig assistans. 

Kanske kan FUB samarbeta med andra organisationer. 

 

FUB i Lund med omnejd, 

ordförande Annelie Sylvén Troedsson 

 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 11 

 

Vi tycker att det här är en bra motion. 

Den personliga assistansen är mycket viktig 

för många av FUBs medlemmar.  

 

FUB måste arbeta för att det som blivit sämre i LSS 

ska fungera bra igen.  

Det gör vi redan på många sätt 

men vi ska fortsätta och arbeta ännu mer. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman säger ja 

till motion nummer 11.  
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Motion 12 
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 Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12  

 
 

Angående utveckling av anhörigstöd 

 
  
BAKGRUND  

Motionären pekar på att många anhöriga med vuxna söner/döttrar eller syskon alltför ofta 

upplever en okunskap om de anhörigas betydelse för den vuxna personen med 

utvecklingsstörning. Motionären föreslår att en utvecklingsgrupp bildas i samarbete med 

FUB:s medlemsrådgivare och att möjligheter till samarbete med Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga, Nka, ska undersökas. 

Motionären vill i andra punkten att Riksförbundet FUB uppmärksammar anhörigfrågan och 

agerar för att i olika utbildnings- och kompetenshöjande insatser som sker för personal inom 

omsorg och LSS ges möjlighet att bearbeta attityder till anhöriga, erbjuds möjligheter till 

positiva samarbetsformer med anhöriga och ges kunskap som leder till en fördjupad förståelse 

för anhöriga. 

 

FUB:s arbete med anhörigstöd 

Den 1 juli 2009 trädde nya bestämmelser om anhörigstöd i kraft (5 kap 10 § SoL). 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 

Anhörigstöd har funnits med som ett återkommande inslag i fortbildningen av FUB:s 

medlemsrådgivare under flera år. Föreläsare från Socialstyrelsen och Nka har medverkat. 

Anhörigcentrum är i många kommuner en samarbetspartner till lokalföreningen och 

anhörigkonsulenter från Anhörigcentrum i Örebro har medverkat i fortbildningen. 

Anhörigstöd kommer även i fortsättningen vara en viktig del av 

medlemsrådgivarutbildningen, där olika anhörigperspektiv kommer att finnas med. Vi kan 

t.ex. notera att andelen yngre medlemsrådgivare med syskonerfarenhet ökar. 

Under 2013 och första halvåret av 2014 har FUB samarbetat med Nka vid ett antal 

anhörigdagar, som genomförts i bl.a. Västerbotten och Västra Götaland. Samarbetet har där 

bedrivits regionalt mellan FUB:s länsförbund och Nka. Vidare genomfördes en nationell 

konferens ”Livets möjligheter - för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga 

och omgivning”, i Stockholm i mars 2014. Konferensen arrangerades av Nka i nära samarbete 

med Riksförbundet FUB.  

Riksförbundet FUB finns även representerat i Socialstyrelsens referensgrupp om anhörigstöd. 

 

Bemötande och attityder till anhöriga 
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FUB:s nybildade kommitté för personalkompetens var, tillsammans med flera andra 

intresseorganisationer, inbjudna till Socialstyrelsen i februari 2014 med anledning av ett 

regeringsuppdrag gällande upphandling av en utbildning för handläggare som prövar 

ansökningar om LSS-insatser. Vid detta möte lyfte kommittén upp bemötandeproblematiken 

som ett relevant inslag i utbildningen.  

 

Kommittén för personalkompetens har fortsättningsvis för avsikt att vara delaktig i framtida 

liknande uppdrag, som handlar om utbildnings- och kompetenshöjande insatser som sker 

inom vård- och omsorg och LSS. Vid uppvaktningar och lagstiftande frågor kommer 

bemötandeproblematiken genomsyra diskussionerna. 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE  

Stöd till anhöriga är en mycket viktig fråga, precis som motionären framhåller. I 

Riksförbundets stadgar (§1) står det att förbundet ska verka för att personer med 

utvecklingsstörning och deras familjer får goda levnadsvillkor. FUB är som organisation 

sprungen ur anhörigas engagemang. Vi kan konstatera att anhöriga alltjämt har stor betydelse 

för personer med utvecklingsstörning, inte minst gäller detta personer som har en mer 

omfattande funktionsnedsättning. Professionella kommer och går men anhöriga består!  

Förbundsstyrelsen tar intryck av motionärens önskan om ett utvecklat anhörigstöd för 

medlemmarna, genom medlemsrådgivarna, och föreslår att samarbetet med Nka, och andra 

aktörer, t.ex. Anhörigcentrum, fortsätter. Utöver detta kan FUB:s länsförbund och 

lokalföreningar anlita aktiva medlemsrådgivare för att t.ex. genomföra utbildningar till stöd 

för anhöriga, ev. i samarbete med hemkommunens Anhörigcentrum. En viktig uppgift för 

medlemsrådgivarna är även i fortsättningen att ge individuellt medlemsstöd. 

Förbundsstyrelsen har uppmärksammat den rådande bemötandeproblematiken och behovet av 

positiva samarbetsformer mellan personal och anhöriga. Det kommer att vara en 

återkommande punkt vid alla intressepolitiska uppdrag som FUB deltar i, som berör denna 

fråga. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman besluta att:  

 

 motionen anses besvarad med ovanstående yttrande. 
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Motion nummer 12 

 

Stöd till anhöriga i framtiden 

 

Inom riksförbundet FUB 

har många anhöriga arbetat länge med 

att göra livet bättre  

för barn, ungdomar och vuxna 

som har en utvecklingsstörning.  

En anhörig kan vara familj, släkt eller nära vän.  

 

FUBs medlemsrådgivare 

sprider kunskapen som anhöriga har 

till nya anhöriga. 

 

Många som har ett barn med utvecklingsstörning 

känner att det är mycket viktigt 

att få träffa andra som har det likadant, 

till exempel föräldrar eller en farmor. 

De lär sig av varandras erfarenheter. 

 

Men för de som är släkt med 

en vuxen person med utvecklingsstörning 

är det inte lika lätt.  

De anhöriga känner ibland  

att de inte ses som lika viktiga 

när personen med utvecklingsstörning blivit vuxen. 

Men anhöriga är viktiga hela livet.  

 

FUB i Lund föreslår: 

 

• FUB ska utveckla stödet till anhöriga.  

 

FUB tyckte att Sverige skulle ge 

bättre stöd till anhöriga. 

FUB påverkade regeringen att 

ge Nka denna uppgift. 

 Nka ger stöd till anhöriga som har 

barn och unga med flerfunktionsnedsättning. 

Vi tycker att FUB ska ha en utvecklingsgrupp 

som ska arbeta tillsammans med medlemsrådgivarna 

och kanske med Nka.  
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Målet ska vara att FUB ger bra stöd 

till alla anhöriga  

inte bara till dem som har barn.  

 

• Riksförbundet FUB ska prata om anhöriga 

när FUB har utbildningar för personal i omsorg och LSS.  

I utbildningarna ska personalen  

få bättre attityd till anhöriga 

och möjlighet att samarbeta mer med anhöriga.  

 

FUB i Lund med omnejd, 

ordförande Annelie Sylvén Troedsson 

 

 

 

Förbundsstyrelsen svarar på motion nummer 12 

 

Sedan den 1 juli år 2009 

finns en ny lag om anhörigstöd. 

Socialnämnden ska erbjuda stöd till  

de som stödjer en nära släkting som har funktionsnedsättning.  

 

Förbundsstyrelsen håller med om 

att stöd till anhöriga är viktigt.  

Vi tycker att FUB arbetar mycket med anhörigstöd 

redan som det är nu.  

 

 

Vi pratar alltid om hur det är för anhöriga 

i våra utbildningar av medlemsrådgivare. 

På utbildningarna har vi haft föreläsare 

från Nka, Nationellt kompetenscenter anhöriga. 

Det har också blivit fler yngre medlemsrådgivare 

som har erfarenhet av syskon med utvecklingsstörning.  

 

Många lokalföreningar samarbetar med Anhörigcentrum. 
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Riksförbundet FUB är med i 

Socialstyrelsens referensgrupp om stöd till anhöriga. 

 

FUB arbetar också med 

bemötande och attityd till anhöriga.  

 

FUB har en ny kommitté för personalkompetens.  

Kommittén har sagt till Socialstyrelsen 

att bemötande borde vara en viktig del 

i utbildning av personal.  

Kommittén för personalkompetens 

ska fortsätta göra sådant.  

 

FUB ska fortsätta arbeta med anhörigstöd, 

också i samarbete med andra, 

till exempel med Nationellt kompetenscenter anhöriga. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsstämman ska besluta 

att motionen redan är besvarad. 

Svaret är förbundsstyrelsens yttrande här ovanför.  

 


