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Nyhetsbrev #3 

OKTOBER  2014 

Kära FUB-are! 

När jag skriver detta är jag just hemkommen från det 

Dialogmöte som genomförts i Härnösand. Ett bra 

möte. Dialogmöten är viktiga och uppskattade, då de 

ger möjlighet för förtroendevalda och andra 

medlemmar runt om i landet att komma till tals och 

på ett direkt sätt få ventilera frågeställningar med 

representanter för förbundsstyrelsen och riksklippan. 

Vi inom FUB vet att vi fyller en viktig funktion och 

att våra insatser har betydelse för många individer 

och samhällsutvecklingen. Samtidigt delar vi en problematik med många andra ideella 

organisationer, nämligen hur mäter vi effekten av vårt arbete? Kraven ökar från omvärlden på 

att vi kan redovisa på vilket sätt vi gör skillnad, varför det inom riksorganisationen pågår ett 

arbete med att utveckla och förbättra vår mål- och resultatstyrning. I dagarna har vi tagit ett 

nytt steg i denna process. Som medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) har 

vi att upprätthålla en hög nivå på vårt kvalitetsarbete och bl.a. upprätta en Effektrapport. 

Syftet med Effektrapporten är att för allmänhet och andra intressenter visa vilken nytta 

organisationen gör. Effektrapporten, som nu finns tillgänglig på vår webbplats, är ett bra 

dokument som kan vara ett värdefullt hjälpmedel när vi som representerar FUB vill tydliggöra 

och förklara för andra vad FUB står för och vad vi ägnar oss åt och har uppnått. Du hittar 

rapporten på www.fub.se/stöd-fub 

Med bästa hösthälsningar! 

Erling Södergren 

Ställföreträdande kanslichef, Ekonomiansvarig 

08-508 866 29 

erling.sodergren@fub.se 

P.S. Från och med nu kommer alla lokalföreningar får Klippans nyhetsbrev digitalt, precis 

som man får länken till kansliets nyhetsbrev via e-post. Vi ser bägge nyhetsbreven som 

mycket viktiga informationskanaler som tillsammans ger läsaren en helhetsbild av arbetet på 

kansliet och på det som händer inom Klippan. 

 

 

http://www.fub.se/stöd-fub
mailto:erling.sodergren@fub.se
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Klippans nyhetsbrev 

                 Det senaste finns att läsa här!  

___________________________________________________________________________      

 

Stort intresse för årets Intradagar!  

Årets Intradagar gick av stapeln den 22 – 23 

september och i likhet med tidigare år blev 

det ”utsålt hus” även i år. Därmed befäster 

dessa två intensiva dagar sin ställning som 

en av de viktigaste källorna till inspiration 

och kunskap för alla som är engagerade i 

stödet till personer 

med utvecklingsstörning. 

I samband med konferensen producerades a särtryck med sammanfattningar av de olika 

föreläsningarna. Skriften kan laddas ner här. 

Redovisningen av Arvsfondsprojektet ”Min Mening” är ett bra exempel på viktig kunskap 

som nådde en viktig publik under Intradagarna. Projektet är ett samarbete mellan FUB Växjö 

och Klippan Växjö, Överförmyndarnämnden i Växjö kommun, Växjö god man och 

förvaltarförening, DART i Göteborg, ISAAC-Sverige och Linnéuniversitetet. Projektet har 

som syfte att utbilda gode män och förvaltare i användning av AKK (Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation). AKK är ett viktigt verktyg som kan möjliggöra en 

fungerande kommunikation med huvudmännen. 

Om du inte vill missa Intradagarna 2015 ska du skriva in den 21–22 september i almanacken! 

Information om program och anmälan kommer senast i mars 2015. 

___________________________________________________________________________ 

Dags att söka till Anpassad IT på Mora 

Folkhögskola! 

Riksförbundet FUB/Stiftelsen ALA:s 

Arvsfondsprojekt ”Anpassad IT – vägen till 

digital delaktighet” har kommit in i en mycket 

spännande fas. Det är nämligen dags att 

ansöka sig till kursen som är unikt i sitt slag. 

Som framgår av den bifogade informationen 

är Anpassad IT utbildning på fyra terminer 

där uppgifter man gör hemma på distans 

varvas med 4-dagars samlingar på Mora Folkhögskolan ungefär en gång i månaden under 

terminen. Kursen riktar sig till personer som har gått i gymnasiesärskolan. Man behöver inte 

kunna läsa eller skriva (eller kanske har väldigt svårt för att läsa och skriva) för att delta i 

kursen.   

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/brev_till_klippan-sektionerna_oktober_2014.pdf
http://www.tidskriftenintra.se/resources/intradagar/specialintra14.pdf
http://www.arvsfonden.se/projekt/min-mening
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HÄR kan du titta på en film om kursen. 

HÄR kan du ladda ner kursinformation och ansökningsblanketten. 

 

Projektet har också en egen hemsida: www.sikta.nu.  

Vi ser fram emot många ansökningar! Sista ansökningsdagen 

är den 15 november 2014. 

___________________________________________________________________________      

 

 

Ny grundutbildning genomförd  

Den 7 - 8 september genomfördes en ny grundutbildning i Stockholm för medlemsrådgivare 

och rättsombud. Det var en givande helg med många frågor och diskussioner som surrade i 

luften om allt i från vad som kännetecknar ett bra bemötande till lagstiftning. Just frågor om 

bemötande var något som ofta återkom under dagarna liksom hur viktig kvalitén i olika 

insatser är. Det blev också tillfälle att tala om hur det ser ut i olika delar av landet och om 

både bra och mindre bra exempel på olika verksamheter. 

Tredje utbildningsdagen för de nya rådgivarna den 7 november 

Utbildningen inleds kl. 13 på Stockholm på Scandic 

Hotel Alvik. Klicka här för program och anmälan. 

Sista anmälningsdag är den 8 oktober. 

Fortbildningsdagar för medlemsrådgivare och 

rättsombud 

Stockholm den 8-9 november 

Fortbildningen för samtliga aktiva medlemsrådgivare 

och rättsombud. Klicka här för program och anmälan. Sista anmälningsdag är den 8 oktober. 

___________________________________________________________________________      

 

Höstens nätverksträff för anställda inom FUB-rörelsen  

Den 12:e november är det dags för höstens nätverksträff för 

anställda inom FUB-rörelsen. Mötet, som äger rum centralt i 

Stockholm, börjar med kaffe kl. 09.30 och avslutas kl. 16.00. På 

agendan står bland annat en efterfrågad föreläsning av Cecilia 

Olsson under rubriken Utvecklingsstörning – vad är det?. 

http://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/distansutbildning/ny-kurs-anpassad-it/
http://www.sikta.nu/webP.html
http://www.sikta.nu/
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/dag-3-pa-grundutbildningen-och-fortbildning-medlemsradgivare-och-rattsombud
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/dag-3-pa-grundutbildningen-och-fortbildning-medlemsradgivare-och-rattsombud
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Sista anmälningsdag är 27 oktober. Skicka anmälan via e-post till Iréne Engstrand: 

irene.e@fub.se 

Tel: 08-508 866 24 

Välkomna! 

___________________________________________________________________________ 

 

Konferens om hälsa för personer med 

utvecklingsstörning som åldras 

19 november 2014 

 

 

Antalet personer med utvecklingsstörning som 

åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. 

Den 19 november ordnar FUB i samarbete med Carpe, Svenskt Demenscentrum och 

Äldrecentrum en heldagskonferens ”Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras” 

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av stöd till personer med 

utvecklingsstörning som åldras. Såväl chefer som medarbetare inom vård och omsorg, 

anhöriga, politiker och beslutsfattare är välkomna. 

Klicka här för program och anmälan. Sista anmälningsdag är 3 november. 

Sprid gärna informationen om denna konferens – behovet av kunskap inom området är 

mycket stort! 

För frågor om konferensen, kontakta ombudsman Kia Mundebo: kia.mundebo@fub.se           

tel. 08-508 866 27 

___________________________________________________________________________ 

 

"Ett gott liv" Om bostad och stöd i bostaden, nu och i 

framtiden, för personer med utvecklingsstörning 

 

Riksförbundet FUB:s nya rapport "Ett gott liv" presenterades 

vid ett seminarium under politikerveckan i Almedalen i 

början av juli. Rapporten som är framtagen av FUB:s 

boendekommitté, innehåller resultatet av en 

enkätundersökning som genomfördes bland FUB:s 

medlemmar år 2013. Efter 20 år med LSS var kunskapen om 

 

mailto:irene.e@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/halsa-personer-med-utvecklingsstorning-som-aldras
mailto:kia.mundebo@fub.se


5 

 

hur målgruppen själv vill bo mycket liten. Syftet med enkäten var att ta reda på hur människor 

med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de vill bo och få 

sitt stöd i framtiden. Rapporten inleds med en nulägesbeskrivning av olika sätt att bo och få 

stöd. Den avslutas med slutsatser och ett antal viktiga framtidsfrågor inom området.  

Rapporten vänder sig till beslutsfattare och alla dem som behöver sätta sig in i frågor som rör 

bostad och stöd i bostaden för personer med utvecklingsstörning. Den är även användbar i 

FUB:s intressepolitiska påverkansarbete på alla nivåer. 

Rapporten finns att ladda ner här som pdf-fil. Den finns även att köpa i tryckt form i FUB:s 

webbutik for 75 kronor. 

Kontaktperson på kansliet: ombudsman Eva Borgström 

eva.borgstrom@fub.se  eller telefon: 08-508 866 31. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ansökan om ett vanligt liv 

 

FUB fick bra uppmärksamhet för 

kampanjen och det finns all 

anledning att fortsätta att trycka på 

den. Media har under sommaren tagit 

upp ett flertal fall med anledning av 

kampanjen och det är viktigt att vi 

fortsätter att trycka på för att skapa 

opinion. Sprid gärna kampanjen vidare. http://www.fub.se/asikter/sjalvklart-dig-ansokan-oss 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Pågår en centralisering av daglig verksamhet i Sveriges 

kommuner?  

RiksFUB har fått signaler om att en del kommuner har 

centraliserat -  eller kommer att centralisera - daglig 

verksamhet. Med centralisera menar vi att små 

utlokaliserade enheter som befinner sig på olika 

adresser flyttas om till färre eller till en enda stor 

enhet.   

Som skäl för denna centralisering brukar kommunerna ange både ekonomiska besparingar och 

bättre utnyttjande av personella resurser. För att få en uppfattning om hur utbrett detta är, ber 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/ett_gott_liv_-_om_bostad_och_stod_i_bostaden_0_01.pdf
http://www.fub.se/ebutik
http://www.fub.se/ebutik
mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/asikter/sjalvklart-dig-ansokan-oss
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vi lokalföreningarna i alla kommuner och enskilda medlemmar (i de fall det inte finns någon 

lokalförening) att besvara nedanstående frågor. 

Resultatet av denna mini-undersökning kommer att vara en grund för vidare 

intressepolitiska åtgärder. Det är viktigt att vi får så stort underlag som möjligt för att 

kunna få ett rättvisande resultat. 

Vi ber er därför ta er tid att snarast besvara dessa korta frågor. OBS! Vänligen använd 

nedanstående svarsalternativ för att underlätta sammanställningen! 

FRÅGOR 

1. Kommunens namn: 

2. Namn och kontaktuppgift till den som svarar: 

3. Hur ser det ut i din kommun angående centralisering av daglig verksamhet? 

3.1 Frågan har inte diskuterats. 

3.2 Frågan diskuteras och man har ännu inte fattat beslut 

3.3 Frågan har diskuterats och man beslutade att inte centralisera 

      3.4 Frågan har diskuterats och man beslutade att centralisera 

3.5 Vet ej 

            3.6  Egen kommentar till frågan….. 

4. I de fall beslut har fattats att centralisera, är detta genomfört? 

 

4.1 Nej 

4.2  Ja, 

4.2.1 om ja, hur länge sedan är det? 

Svaren ska skickas till: kia.mundebo@fub.se 

Tack! 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GODA EXEMPEL FRÅN LOKALFÖRENINGARNA  

EFTERLYSES! 

Vi söker material och goda exempel från lokalföreningarna. 

Det kan gälla många olika saker, lyckade 

medlemsrekryteringar, hur ni har löst arbetsfördelningen i 

mailto:kia.mundebo@fub.se


7 

 

lokalföreningen, bra sätt att få in nya styrelsemedlemmar och välbesökta aktiviteter. 

När det gäller intressepolitik har vi redan fått bland annat in en grundlig ekonomisk kalkyl 

från Täbygruppen samt ett exempel på ett genomarbetat brev till socialnämnden angående 

KBH (kommunalt bostadstillägg) som de delar med sig av till andra föreningar.  

Från FUB Falkenberg har vi fått in ett exempel på när de skrev till alla politiska partier i 

kommunfullmäktiga med FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” som grund. Detta blev också 

till en artikel i Hallands Nyheter. 

Vi behöver samla fler exempel och mer material för att kunna sammanställa det och se till att 

lokalföreningarna kan ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Då kan ni ta del av 

varandras goda idéer och slipper göra om en del av det arbete som redan är nerlagt i frågan i 

en annan kommun.  

Detta material kommer att finnas i Basutbildningspärmen men ni kommer också få del av det 

på annat sätt när det är sammanställt. Vidare info om detta kommer senare! 

Skicka gärna in material och goda exempel till kia.mundebo@fub.se 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Utbildningsmaterial om intressepolitiskt 

påverkansarbete  

Det finns bra utbildningsmaterial om 

påverkansarbete på Handikappförbundens 

webbplats. En del av dem har några år på nacken 

men är fortfarande aktuella. Här finns till 

exempel på nedladdningsbara pdf-filer: 

 Lathund för handikapprörelsens lokala påverkansarbete 

 Samverkan gör skillnad – ett rådsutbildningsmaterial 

 Lathund för Samråd med sektorsmyndigheterna 

 Att vara företrädare – möjligheter att påverka, förändra och forma framtiden 

Riksförbundet HjärtLung också  har gett ut ett studiematerial för förtroendevalda som kan 

laddas ner.  

 

 

mailto:kia.mundebo@fub.se
http://www.hso.se/Material/Utbildningsmaterial/
http://www.hjart-lung.se/hjartlung/uploads/Dokument/utbildningsmaterial/En%20effektiv%20organisation%202010.pdf
http://www.hjart-lung.se/hjartlung/uploads/Dokument/utbildningsmaterial/En%20effektiv%20organisation%202010.pdf
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Intressant läsning, kostnadsfri 

Westanders PR-byrå skriver att Vi tycker att det är viktigt att så 

många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om 

hur man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska 

beslut.  

Därför erbjuder Westanders möjlighet att ladda ner eller beställa 

utan handboken utan kostnad.  

___________________________________________________________________________ 

   
 Länsförbund kan samarrangera en basutbildning tillsammans med riksförbundet 

Basutbildningen är till för sittande och eventuella blivande styrelsemedlemmar i 

lokalföreningar och länsförbund. Även den som funderar på att kanske ställa upp för val är 

alltså välkommen att anmäla sig. 

På basutbildningen tar vi bland annat vi upp praktiskt styrelsearbete, intressepolitik på olika 

nivåer, FUB:s organisation, kansliets uppgifter, empowerment medmera. Där lämnas också 

plats för diskussion och erfarenhetsutbyte. I vissa pass delas gruppen så att Klippan arbetar för 

sig och övriga för sig.  

Utbildningen arrangeras av ett Länsförbund tillsammans med RiksFUB. Riks står för 

eventuell hyra, material, lunch, fika och föreläsare. Utbildningen är gratis för deltagarna och 

pågår mellan 10 och 16 en lördag. 

Under våren 2015 finns möjlighet för ett länsförbund att boka (Hallands län har redan bokat in 

17 januari) och under hösten finns utrymme för två länsförbund att boka utbildningen. 

För mera information kontakta: kia.mundebo@fub.se  

 

Kort med viktig information om nya webbplatser 

 En Lokalförening, ett länsförbund eller en 

Klippan-sektion kan göra en egen webbplats.  

 

http://www.westander.se/prhandboken.html
http://www.westander.se/prhandboken.html
mailto:kia.mundebo@fub.se
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 Det kostar inget att ha webbplatsen. Det kostar bara den tid ni jobbar med 

webbplatsen. 

 Om ni blir vill göra en egen webbplats ska ni prata med Victoria Sjöström.                

08-508 866 38 eller victoria.sjostrom@fub.se 

 Den 6 december är nästa introduktionsdag. 

___________________________________________________________________________ 

 Ny Insamlings- och sponsringspolicy 

Förbundsstyrelsen har antagit en policy för 

insamling från privatpersoner och sponsring från 

företag. Denna policy är också anpassad efter nya 

krav enligt FRII:s kvalitetskod. Dokumentet 

kommer finnas för nedladdning på vår webbplats      

inom kort.  

Har ni några frågor angående policyn så kontakta 

Kristina Heilborn på 08-508 866 47 

kristina.heilborn@fub.se 

___________________________________________________________________________ 

 

KommittéNytt 

 

 

 

Kommittén för Åldrande 

 Maria Holmberg, tidigare ordförande i kommittén avgick i våras och 

Förbundsstyrelsen utsåg Alf Lundin till ny ordförande. I augusti var delar av 

kommittén på Socialdepartementet och talade bland annat med Nationella 

äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm om hur situationen ser ut för personer med 

utvecklingstörning som åldras. Vi överlämnade också ett nyskrivet faktablad om 

utvecklingsstörning och demens som neuropsykolog Barry Karlsson m.fl. har skrivit. 

Detta och mycket annat finns på www.fub.se/åldrande.  Sidan och informationen 

uppdateras kontinuerligt. 

  

mailto:victoria.sjostrom@fub.se
mailto:kristina.heilborn@fub.se
http://www.fub.se/åldrande
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Kommittén för Arbete och Daglig Verksamhet 

 Referensgruppens träff: Kommittémedlemmar 

och referensgruppen från Klippan har haft sitt 

första möte där vi diskuterade kring frågorna 

Arbete och daglig verksamhet. Läs en mer 

utförlig rapport i UNIK! 

 

 Ny dom om daglig verksamhet för äldre: Högsta förvaltningsdomstolen har slagit 

fast att rätten till daglig verksamhet gäller tills man fyller 67 år. I LSS står att den som 

tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet om personen är i 

yrkesverksam ålder, inte har förvärvsarbete och inte utbildar sig. ”Yrkesverksam 

ålder” har tidigare i vissa kommuner tolkats som under 65 år. Kanske för att detta 

tidigare var den allmänna pensionsåldern. Efter denna dom står det dock klart att man 

har rätt till daglig verksamhet tills man fyller 67 år. 

Det finns dock inget som hindrar kommunen att erbjuda daglig verksamhet så länge 

som personen vill och behöver ha det, oavsett ålder. Kommunen får ersättning enligt 

utjämningssystemet även om personen är över 67. 

Hela domen kan läsas här 

Utbildningskommittén 
 

 Ny ledamot i utbildningskommittén: Från och med i höst är Jeanette Persson 

medlem i FUB Lund ny ledamot av utbildningskommittén. 

Jeanette är mycket engagerad i skolfrågor och även utbildad handledare i Karlstad-

modellen. 

 

 Föreslagen ändring av bestämmelsen om tilläggsbeloppet: En ny promemoria från 

utbildningsdepartementet med titeln Vissa skolfrågor del 2 har inkommit och  

kommittén kommer att ge sina synpunkter på den. Promemorian tar upp ett flertal 

olika frågeställningar inom skollagstiftningen. Då den aktuella lagstiftningen är 

relativt omfattande, har det under den tid den har tillämpats uppmärksammats ett 

behov av att se över ett antal frågor.  

Den viktigaste frågan i promemorian för kommittén är de förslag till ändringar i 

bestämmelsen om tilläggsbelopp som föreslås. Det finns även ett förslag om utökad 

registerkontroll vad gäller skolan som kommittén kommer att titta på. 

 

Promemorian kan läsas här. 

 Nya allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram: Nu har Skolverket tagit fram nya allmänna råd till landets skolor i 

arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dessa är viktiga då 

de är rekommendationer på olika områden inom skolan hur skollagen och andra 

regelverk ska tillämpas på skolans arbete. Något att extra notera i dessa allmänna råd 

är ett par förtydliganden. Det första är att en elev ska kunna få extra anpassningar eller 

 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/R%C3%A4ttsfall/HFD%202014%20ref.%2041.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/59/22/3f8dc749.pdf
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särskilt stöd även om eleven skulle nå skolans kunskapskrav. Det kan vara så att 

skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter 

att uppnå kunskapskraven. Det kan t.ex. vara en funktionsnedsättning, svårigheter i det 

sociala samspelet, psykosocial problematik eller upprepad eller långvarig frånvaro 

från skolan. Det andra viktiga förtydligandet är att elever har rätt att få stöd som syftar 

till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Skolverkets nya allmänna råd kan läsas här. 

___________________________________________________________________________ 

 

Riksförbundet på besök 

Anna Gabrielsson från Riksförbundet FUB har varit på 

besök hos FUB Öckerö och Dalarnas Länsförbund.  

Anna var på besök på Öckerö när styrelsen för Öckerö 

träffades i slutet av augusti för att planera årets 

aktiviteter. Högt prioriterat var att prata om hur 

styrelsearbetet kan bli ännu bättre på att driva och 

utveckla föreningens verksamhet. Det handlande både 

om sociala aktiviteter och intressepolitiskt arbete. Då Öckerö har ett ambitiöst verksamhetsår 

blev det diskussioner om vikten av att ha en tydlig planering, delegering och långsiktighet.   

Den 16 september samlades fem av nio lokalföreningar i Dalarnas län i Borlänge för att 

diskutera om hela länets verksamhet. Det positiva i flera föreningar är att många har relativt 

god ekonomi och erbjuder ett stort och varierat utbud av aktiviteter. Förutom jul- och 

sommarfester anordnas även klubbfest, kyrk-söndag, veteranbilsutflykt och resor.  

Men det som av många som upplevs som mindre positivt är att samverkan med den egna 

kommunen inte alltid fungerar bra vilket bl.a. har medfört att flera kommuner i stort sett har 

upphört med att hantera kontanter utan att FUB föreningen fått delta i samtalen.  

Konsekvensen är att det är betydligt svårare för de som bor i gruppbostad eller har en daglig 

verksamhet att få delta i olika arrangemang ute i samhället eftersom allt då måste faktureras 

kommunen och detta skapar en omfattande administration för den som arrangerar verksamhet. 

Det kan handla t.ex.om länsdanser eller föreläsningar. Detta blir nu en fråga för flera 

föreningar i Dalarna att ta tag i och kanske även samarbeta kring.   

___________________________________________________________________________ 

 

Analys av valdeltagandet på gång   

      Mitt Val-projektet, ett Arvsfondsprojekt som drivs av 

Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med FUB, 

Klippan och Centrum för Lättläst. Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare 

Ungdomsstyrelsen) har också bidragit med stöd till projektet. 

http://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/extra-anpassningar-1.196156
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Just nu förbereder man en rapport om vad man har uppnått under projektets första år och vad 

man vill fortsätta att arbeta med om Arvsfonden beviljar stöd i ytterligare ett år. 

När rapporten är klar läggs den ut på FUB och Klippans webbplatser. 

Titta gärna in på Arvsfondens webbplats för att läsa mer om projektet!                                                                                                                                   

___________________________________________________________________________ 

 

SV Kulturcollege tar emot sina första 

studerande 

Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro 

välkomnade 10 unga vuxna, som under de 

närmaste två åren kommer att genomföra en 

utbildning som är en förberedelse för arbete 

eller vidare studier. Med en kombination av 

”ämnes- och spaningsdagar” använder SV 

Kulturcollege s.k. redaktionspedagogik som 

har fokus på deltagarnas egna förmågor. SV Kulturcollege ger personer som har gått i 

gymnasiesärskolan en möjlighet att fortsätta på en utbildningsbana – något som efterfrågas 

alltmer.  

Här finns projektets nyhetsbrev, webbplats samt information på Arvsfondens sajt. 

___________________________________________________________________________  

Många nyfikna på appen MatGlad 

Det var trångt runt bordet på Intradagarna när 

projektledaren, Margareta Frost, visade hur 

man har arbetat med framtagning av appen 

MatGlad som har personer med lindrig 

utvecklingsstörning som målgrupp. 

Arvsfondsprojektet ägs av 

Hushållningssällskapet Väst i samarbete med 

FUB, Grunden Media, Attention samt 

personer med utvecklingsstörning i Borås 

och Alingsås kommun.  

Appen kommer att finnas tillgänglig för gratis nedladdning om ca en månad. Men redan nu 

kan man gå in på MatGlads webbplats och läser om hur projektteamet och referensgrupperna 

har tänkt kring (bland annat!) mat och måltider, hälsa och fina tips om hur man kan skapa en 

positiv måltidsmiljö. 

___________________________________________________________________________  

http://www.arvsfonden.se/projekt/mitt-val-valet-2014
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/646469892395/
http://www.svkulturcollege.se/home
http://www.arvsfonden.se/projekt/sv-kulturcollege
http://www.matglad.nu/?p=23317&m=7172
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Kan din idé bli ett Arvsfondsprojekt?  

Nu har Arvsfonden särskilda telefontider 

där man kan bolla projektidéer med en 

kunnig handläggare. Frågorna kan 

handlar om både projekt- och lokalstöd. 

Här finns mer information om tider och 

om hur man kan förbereda dig för 

samtalet. 

 

 

___________________________________________________________________________  

Mödrar med intellektuella funktionshinder kan ha barn med trygg 

anknytning 

En ny studie från universiteten i Stockholm och Uppsala samt Karolinska 

visar att mammor med utvecklingsstörning kan fungera väl, om de själva 

har haft en trygg uppväxt.  

Läs mer om studien här.   

Riksförbundet FUB och Stiftelsen ALA har nyss avslutat ett Arvsfondsprojekt som har haft 

fokus på stödet till mammor och pappor med utvecklingsstörning. Nyhetsbrevet har tidigare 

skrivit om projektet Familjestöd – en mänsklig rättighet? och projektet har tagit fram en DVD 

med handledning som har skickats ut till FUB:s medlemsrådgivare och rättsombud samt till 

relevanta aktörer på SKL 

Materialet kan även beställas från kansliet: 

judith.timoney@fub.se 

08 508 866 23 

___________________________________________________________________________ 

 

Påminnelse om ändring av avgifter och medlemskap 

Förbundsstämman fastställer årligen nivån på den del av 

medlemsavgiften som avsätts till riksförbundet för 

nästkommande år. För år 2015 är denna 130 kronor för 

huvudmedlem och 30 kronor för familjemedlem. Detta 

innebär en höjning av huvudmedlemsavgiften och en motsvarande sänkning av 

familjemedlemsavgiften. 

En annan förändring som träder ikraft 2015 är att familjemedlem inte behöver vara bosatt på 

samma adress som huvudmedlemmen. 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.arvsfonden.se/nyheter/nyhet-ring-in-och-testa-din-ide
http://www.psychology.su.se/om-oss/nyheter/m%C3%B6drar-med-intellektuella-funktionshinder-kan-ha-barn-med-trygg-anknytning-1.204331
mailto:judith.timoney@fub.se
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Svenska Downföreningen lottar ut en resa  

till World Down Syndrome Congress i Indien 2015, 

till en person med Downs syndrom och hans/hennes 

ledsagare. 

Läs mer om denna spännande satsning här! 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Glöm inte Riksförbundet FUB och Klippans olika informationskanaler! 

 

www.fub.se                           

www.facebook.com/riksforbundet.fub  

 

 http://klippan.fub.se/        

___________________________________________________________________________  

 

Nyhetsbrevet är tillbaka i december! 

 

 

 

http://www.svenskadownforeningen.se/vill-du-resa-till-varldskonferensen-i-indien-i-augusti/
http://www.fub.se/
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
http://klippan.fub.se/

