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Nyhetbrev #4 

DECEMBER 2014 

 

Kära FUB:are! 

Snart jul och ytterligare ett aktivt FUB-år närmar sig sitt   

slut. Behovet av årsredovisningar och verksamhets-

berättelser vill man kanske inte påminnas om just nu 

men sådana måste ju som bekant upprättas. När ni i 

länsförbund och lokalföreningar under början av nästa 

år delger oss på förbundskansliet resultatet av era 

mödor, så växer samtidigt bilden fram om hur mycket 

som uträttas och sker inom vår rörelse. Kan försäkra er 

att det imponerar! 

Detta blir det sista nyhetsbrevet där undertecknad står som avsändare, då en ny Kanslichef har 
utsetts som tillträder under inledningen av januari månad. Hon heter Maria Sundström och kommer 
att närmare presenteras i decembernumret av Unik. Vi hälsar Maria välkommen till vår organisation. 
 
Vill avsluta med att personligen och på förbundskansliets vägnar tacka alla er FUB:are för ett gott 
samarbete under året och dessutom tillönska er en God Jul och Gott Nytt År! 
 
Erling Södergren 
Tf Kanslichef/Ekonomiansvarig 
 

_________________________________________________________________________ 

Förtydligande gällande familjemedlemsskapet 

Vid årets förbundsstämma fattades beslut om att familjemedlem inte fortsättningsvis behöver vara 
bosatt på samma adress som huvudmedlem. En förändring som träder ikraft från och med 2015. 
I sammanhanget har det inom lokalföreningar uppstått frågor om hur familjebegreppet definieras 
och en vägledning efterfrågas därför.  
Syftet med ovannämnda förändring är att underlätta och därmed öka anslutningen av 
familjemedlemmar utan att samtidigt dramatiskt vidga tolkningen av vad som utgör en familj. 
Allt med utgångspunkt från relationen till huvudmedlemmen som är mottagare av 
medlemsaviseringen och det mer traditionella familjebegreppet. 
Som möjliga familjemedlemmar bosatta på annan adress ses därför syskon till huvudmedlem och 
föräldrar alternativt barn till huvudmedlem. 
Frågor vad gäller detta besvaras av Erling Södergren, erling.sodergren@fub.se eller   
telefon 08-508 866 29 

mailto:erling.sodergren@fub.se
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FUB skrev TV-historia 

I november sändes tre program där FUB är med i 
PostkodMiljonären Special. Barnboksförfattaren 
Sören Olsson och Axel Isaksson som är 
ambassadör för FUB:s projekt Come Together 
tävlade. Axel har en lindrig utvecklingsstörning, 
men hans svar på frågorna överglänste ofta Sören 
Olssons kunskaper.   

 
- Jag tycker att det är roligt att jag som har en 
utvecklingsstörning har fått den här möjligheten 
att få vara med i ett så stort program som 
PostkodMiljonären.  
 

- Jag tycker det är viktigt för att vi också ska bli sedda och tagna på allvar, säger Axel Isaksson. 
Barnboksförfattaren Sören Olsson tvekade aldrig att ställa upp som representant för FUB. - Att jag 
fick göra det tillsammans med Axel känns helt rätt, det är en viktig insats i kampen mot människors 
fördomar. Programmet är ett bevis på att mångfald berikar vårt samhälle. Att få synas och finnas i 
det offentliga rummet är så otroligt viktigt, säger han.  
 
Hur det gick? Jo, de vann 150 000 kronor som 
kommer att gå till FUB. 
 
 
 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Conny Bergqvist, informatör, rådgivare och föreläsare på 

Riksförbundet FUB har delat med sig av sin historia i Teskedsorderns 

kampanj ”Inte en främling”.  På webbplatsen delar förutom Conny 

bland andra Emerich Roth, Rikard Wolff, Sannah Salameh sina 

personliga upplevelser och funderingar om diskriminering, 

utanförskap och identitet. Syftet är att utmana normer och 

fördomar och hylla mångfalden och ge ungdomar förebilder. 

Berättelserna kommer också att ges ut i bokform av Norstedts 

förlag i mars nästa år.  

             Connys historia finns att läsa här 

 

 

http://inteenframling.se/2014/10/14/conny-bergqvist/
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Utbildningsdag för kanslipersonal 
 

 

Foto: Iréne Engstrand 

Den 12 november var det dags för höstens utbildning för personal som finns hos olika föreningar runt 

om i landet. Efter förmiddagens kaffe, i de före detta bryggerilokalerna men som idag är hotell 

Norrtull, inledde Erling Södergren dagen med att reda ut hur det förhåller sig med olika typer av 

medlemskap. Att det är ett ämne som ofta engagerar och alltid är aktuellt blev tydligt i den 

påföljande diskussionen. Tiden innan lunch ägnades dels åt erfarenhetsutbyte i indelade grupper och 

dels åt information om nytt material samt att det bland annat finns en färsk effektrapport och ny 

uppförandekod på hemsidan. Gruppsamtalen visade både på bredd och djup i många frågor där det 

finns en önskan om lägga fokus vid kommande tillfällen såsom god man, lättläst, fondansökningar 

och lokala samarbeten. Större delen av eftermiddagen ägnades till en föreläsning av Cecilia Olsson 

om vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. Avslutningsvis fick alla deltagare träffa två nya 

medarbetare på kansliet, Daniel Rausch om är ny sekreterare i Klippan och Kristina Heilborn som är 

ny kommunikatör och också ansvarig för insamling, press och fonder. 

________________________________________________________________________      

Har ni nyheter som ni vill sprida till journalister?  

Vi har ett nyhetsrum hos Mynewsdesk och kan därifrån sprida nyheter till journalister som bevakar 
våra frågor. Har ni några nyheter som ni vill ha hjälp att sprida så maila text och bild till 
kristina.heilborn@fub.se så lägger jag ut dem. Har ni film så som ni vill ha med så går det också bra, 
filmfilerna kan dock vara på max 500MB.  
 

http://www.mynewsdesk.com/se/fub
mailto:kristina.heilborn@fub.se
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Avslutande grundutbildning för medlemsrådgivare och rättsombud 7 

november 

Fredagen den 7 november genomfördes den avslutande tredje dagen i grundutbildningen för 

medlemsrådgivare och rättsombud på Scandic hotell i Alvik. Det återstående momentet i 

utbildningen var nätverk så hela eftermiddagen ägnades till detta. Anna Gabrielsson ombudsman på 

FUB pratade om vilka olika typer av nätverk det finns och hur man kan bygga stabila och givande 

sådana. Till eftermiddagskaffet kom Thomas Bushby rådgivare på Rädda Barnen och berättade om 

hur han arbetar i nätverk med andra organisationer, däribland FUB, i både praktiska och 

intressepolitiska frågor. Därefter kom Yvonne Brommé från Enköpings FUB och som förutom att vara 

en rutinerad medlemsrådgivare med lång erfarenhet även sitter med i den kommitté som handlägger 

frågor kring medlemsrådgivare och rättsombud. Yvonne delade med sig av sin långa erfarenhet som 

medlemsrådgivare och det handlade om allt från möten med enskilda till uppmärksamma politiker på 

brister inom exempelvis gruppbostäder. Kvällen avslutades med en gemensam middag med 

rättsombud och all medverkande kanslipersonal. 

___________________________________________________________________________ 

Genomförd fortbildning 8-9 november     

Foto: Yvonne Bromèe 

Drygt 30 medlemsrådgivare och 28 rättsombud deltog i den årligt återkommande fortbildningen. 
Ordförande i kommittén för medlemsstöd, den kommitté som handlägger frågor som gäller 
medlemsrådgivare och rättsombud, Gert Iwarsson tillika ledamot i förbundsstyrelsen hälsade alla 
välkomna på lördag morgon. Därefter följde en fullspäckad dag med information om de senaste 
lagförändringar och ärenden på skolans område och aktuell utveckling när det gäller anhörigstöd och 
flerfunktions-nedsättning för medlemsrådgivarna. Rättsombuden fick lyssna till en representant från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vidare i programmet fanns presentation av två viktiga 
rapporter, dels ”Ett gott liv – om bostad och stöd i bostaden” och dels ”Fångad i fattigdom”. Den 
förstnämnda rapporten har kartlagt hur medlemmarna ser på sin nuvarande bostadssituation men 
även om hur man skulle vilja ha den i framtiden och den sistnämnda rapporten innehåller en 
sammanställning och analys av den ekonomiska situationen för personer med utvecklingsstörning. 
Båda rapporterna finns att ladda ned från hemsidan och är synnerligen lämpliga verktyg både för den 
enskilde som vill veta mer för att kunna planera för framtiden och för det lokala intressepolitiska 

arbetet på dessa områden.  
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Under den gemensamma middagen delade Gert ut diplom och legitimationer till de nya 
medlemsrådgivarna och rättsombuden. För en del blev kvällen sen, men det hindrade inte att alla var 
vakna och pigga nästa morgon för att lyssna på Sonja Jörgensen om berättade om sitt arbete som 
LSS-handläggare. Det blev en personlig berättelse om hur det är att arbeta med att handlägga 
ansökningar om LSS-insatser och vilka krav och förväntningar som finns på som arbetar som 
handläggare. Under utbildningens sista eftermiddag fick medlemsrådgivarna lyssna och diskutera 
med Mathias Holmlund, samverkansansvarig på försäkringskassan och Charlotte Hedqvist 
handläggare inom vårdbidrag och handikappersättning. Här fanns det många frågor om allt från 
bedömningar i olika ärenden till hur försäkringskassan fungerar. Helgens sista föreläsning handlade 
om låg-affektivt bemötande. Psykolog Gabriella Muller föreläste om att låg-affektivt bemötande tar 
utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera 
affekt. Vi fick ta del av hur man med hjälp av olika strategier lättare kan känna igen varningssignaler 
och därmed både hantera situationen och även förändra ett mönster. För rättsombuden innehöll 
programmet istället information från Föreningen JAG om assistansersättning och personliga assistans 
och en genomgång av nya regler gällande god man. Under helgen fanns även tid för 
erfarenhetsutbyte både inom av ramen för det redan i övrigt välmatade programmet och under 
kaffepauser och måltider. Många deltagare uttryckte sig positivt om att innehåller under 
utbildningshelgen skulle komma till nytta i det fortsatta uppdraget ute i föreningarna. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nyhet från Myndigheten för Yrkeshögskolan 

 

 

Från och med i höst har studerande på yrkeshögskoleutbildningar 
som har en konstaterad funktionsnedsättning rätt att erhålla 
särskilt pedagogiskt stöd i sina studier. Den förändring i 

förordningen (2009:130) som trädde ikraft 25 oktober är understruken:  
 
3 § För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att 
utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och enligt denna förordning. 
Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om studiealternativ, 
antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Utbildningsanordnaren ska också se till att de 
studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant stöd. Förordning 
(2014:1098 
 
Vad innebär det för de som studerar? Det betyder att en den som har en funktionsnedsättning och 
studerar på någon av yrkeshögskolans utbildningar har rätt att begära stöd i sitt 
kunskapsinhämtande. Det kan t ex handla om anteckningsstöd, utökad lärartid, inläsning av material 
eller att få alternativ till examination. Anpassning av den fysiska miljön är inte ett pedagogiskt stöd 
och omfattas därmed inte. Dock regleras fysisk tillgänglighet i annan lagstiftning bland annat i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (2009:2). 
Läs mer på www.myh.se 
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Föreläsningar om skollagstiftning      

 

Västerås 

Den 5 november hade Västerås FUB en kväll med föreläsning och diskussion om vad skollagen säger i 
olika frågor. Förutom Anna Gabrielsson från riksförbundets kansli medverkade även Agneta Luttropp 
tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet och sedan valet lokalpolitiskt aktiv. Ett drygt 20-tal personer 
kom för att delta denna kväll som mycket kom att handla om hur skolan och elevens vårdnadshavare 
kan samverka kring eleven och om vad särskilt stöd kan innebära samt hur det kan utformas. I 
kvällens samtal blev det även tydligt att mycket kan ändras under skoltiden och att det som förälder 
ofta handlar om att själv vara medveten om förändringarna. Något annat som lyftes fram av flera var 
hur tidigt många föräldrar börjar planera inför nästa övergång, antingen mellan förskola till skola 
eller mellan högstadiet och gymnasiet. Det hölls även en del givande diskussioner om 
utbildningspolitik under kvällen där Agneta kunde bidra med sin erfarenhet.      

 

Skara 

Trots den kalla, dystra kvällen hade en tapper grupp tagit sig till Fontänen i Skara den 25 november 
för att ta del av skollagen och få möjlighet att diskutera aktuella frågor inom skolan. Även om 
barnens åldrar sträckte sig från förskoleåldern till och med gymnasieåren var det många funderingar 
denna kväll om de gemensamma frågorna skolskjuts och möjligheten om att få rätt till alla de 
undervisningstimmar som fastställs i skollagen. Kan skolan vara för flexibel? Och vem är det som 
vinner på en alltför generös tolkning av hur och var undervisningen sker? Det var några av de frågor 
som diskuterades under kvällen. I en mindre kommun där elever ofta får resa mer eller mindre långt 
till sin skola är skolskjuts alltid en viktig fråga och så även i Skara.  

Det är inte ovanligt att elever som väljer att gå i grundsärskolan får gå i närliggande kommun och då 
är viktigt att det fungerar, både med personal och organisatoriskt. När kan man kräva skolskjuts och 
vad kan man kräva? Det här är även ett område som Riksförbundets utbildningskommitté tittar 
närmare på för att se hur det kan förbättras för våra medlemmar. Flera uttryckte uppskattning över 
möjligheten att förutom att få ställa frågor även få prata med föräldrar i liknande situation och för 
Skara FUB innebar kvällen dessutom nya medlemmar. 

___________________________________________________________________________ 

Förbundsstämman 2015   

FUB:s förbundsstämma 2015 genomförs i Luleå, på Hotell Nordkalotten, den 8-10 maj. 
Vi börjar åter igen med en temadag. Inbjudan med information och anmälningsblanketter skickas ut i 
februari och läggs på webbsidan. 
 
Obs! För att kunna delta som ombud måste lokalföreningen/länsförbundet ha skickat 
årsredovisningen med revisionsberättelse senast 17/3 (lokalförening) och 17/4 (länsförbund) till 
riksförbundet. 
 
Väl mött i Luleå i maj! 
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FUB i debatten 

 

I början av oktober skrev FUB och Svenska Downföreningen en gemensam debattartikel i 
Aftonbladet som en reaktion på den hemska debatten om NIPT. Artikeln finns att läsa här 

 
Foto: MyRight 
På FN:s internationella funktionshinderdagen den 3 december publicerades en debattartikel 
tillsammans med Erikshjälpen, MyRight och Individuell Människohjälp. Vi uppmanar biståndsminister 
Isabella Lövin att lova att på allvar arbeta för att de nya utvecklingsmålen, som ska tas fram under 

nästa år, verkligen omfattar alla. Läs artikeln här 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article19638889.ab
http://www.svt.se/opinion/article2513723.svt
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Kommitté Nytt 

 

 

 

 

Rapport från utbildningskommittén 

Kommittén har sedan senaste mötet besvarat promemorian från Utbildningsdepartementet i de 

delar som behandlade register kontroll av personal i gymnasiesärskolan, tilläggsbeloppet och 

möjlighet att överklaga överflyttning till högre årskurs. Remissvaret finns att läsa på vår hemsida. . 

Den viktigaste frågan för FUB i förslaget rör tilläggsbeloppet som regleras i Skollagen. Reglerna om 

tilläggsbelopp bygger på likabehandlingsprincipen och syftar till att verksamheter med enskild 

huvudman ska få bidrag på lika villkor och inte missgynnas i förhållande till kommunernas egen 

verksamhet. Bidraget består dels av ett grundbelopp som består av vissa specifika poster som 

regleras i skollagens kapitel 10 §§ 37 – 39 för grundskolan och kapitel 11 §§ 36 – 38 för 

grundsärskolan. Det handlar då bland annat om kostnader för lokal, administration, måltider, 

elevhälsa och undervisning. Dels av ett tilläggsbelopp som ska lämnas för elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd.  

Kostnaderna för stödet ska vara kopplade till en enskild elev och ha ett samband med dennes 

särskilda behov och förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. I ett principiellt 

vägledande avgörande från 2012 prövade Högsta Förvaltningsdomstolen HFD) frågan om 

förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till en fristående skola. Domskälen kom att leda till en 

mycket restriktiv tolkning av när tilläggsbeloppet ska gälla, vilket i praktiken har inneburit att i stort 

sett alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom grundbeloppet. Detta ledde till att den dåvarande 

regeringen gav utbildningsdepartementet i uppdrag att utreda förutsättningarna för tilläggsbelopp. 

Nu har förslaget kommit och Riksförbundet FUB:s utbildningskommitté är positiv till förslaget där det 

bla står att tilläggsbeloppet kan avse stödåtgärder till elever med omfattande inlärningssvårigheter. 

Remissvaret finns att läsa på vår hemsida.  

I kommittén har vi kommit fram till en samarbetsmodell med medlemmar i Klippan kring frågor som 

behandlar skola och utbildning. Det innebär att vi under våren 2015 kommer att arbeta för att få 

kontakt med en eller två Klippansektioner som kan fungera som samtalspartner i vissa specifika 

frågor. Det kan till exempel gälla ämnen som skolmaterial, elevråd på grund- eller gymnasiesärskolor, 

fritidshem och frågor om kompisrelationer. Finns det någon Klippansektion, eller lokalförening som 

har en aktiva unga med utvecklingsstörning som skulle vilja samarbeta med utbildningskommittén så 

ta kontakt med anna.gabrielsson@fub.se eller på telefon 08-5088 66 50 för att få veta mer. 

__________________________________________________________________________ 

mailto:anna.gabrielsson@fub.se
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Här händer det saker, vi flyttade under senhösten tillbaka till Gävlegatan. Ni som kommer upp till 

FUB:s lokaler är varmt välkomna till mig och ställa frågor. Chanserna att utveckla nya produkter har 

nu ökat ganska kraftigt då vi i samband med flytten, får andra spelregler ifrån samarbetspartnerna 

som gör att vi får ett annat utrymme till förändringar och förbättringar. 

Jag har varit ute och träffat de allra flesta av er i något sammanhang, men det händer saker med 

inom försäkringarna till det bättre, så ni som bokade in mig under Unik Försäkrings begynnelse, var 

inte rädda för att boka upp en ny träff. Vi har i dag utvecklat försäkringen till det bättre för alla. Om 

ni vill så kan jag komma ut och informera om försäkringen på medlemsmöte eller årsmöte. Jag är 

med när ni önskar och är självklart kostnadsfritt för lokal- och länsförbunden. Jag finns på 08 50 88 66 

88, eller per.liljeroos@fub.se  

God och gott nytt år. 

Per 

 

___________________________________________________________________________ 

Grattis Katarina Sandberg! 

2014 års stipendium för 

mångfalds- integrations- 

och jämlikhetsarbete i 

Linköping går bland annat 

till Katarina Sandberg i FUB 

Linköping.  

Grattis Katarina!  

 

 

 

I FUB:s lokalföreningar görs massor av gott arbete för alla människors delaktighet. Roligt att det 

uppmärksammas ibland. Katarina är en av alla dessa fantastiska FUB:are! 

 

mailto:per.liljeroos@fub.se
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Ambassadörerna från vänster: Axel Isaksson, Joanna Johansson, Victoria Valverde och Viktor Barkström 
 

Come Together ambassadörerna fortsätter sina förberedelser inför 

Tanzaniaresan!  

I början av mars åker de fyra ambassadörerna tillsammans med resten av teamet i Come Together till 

Tanzania. Bland annat kommer vi träffar ungdomar med funktionsnedsättningar därifrån och från 

Rwanda för att gemensamt diskutera allas rätt till skola och påverkansarbete.  

Vi kommer också besöka skolor. Nu nyss, den 27e november, var ambassadörerna på Häggviks 

gymnasium i Sollentuna utanför Stockholm. De träffade elever och lärare och berättade om 

projektet. En väldigt lyckad dag! Ambassadörerna ses ungefär två gånger i månaden, några dagar 

varje gång. När vi har setts de senaste gångerna har vi jobbat mycket med intervjuteknik och sociala 

medier.  

Läs mer om projektet här.  

Där finns också länk till Come Togethers Facebook-sida där vi lägger upp mycket om vad vi gör när vi 

träffas och om förberedelserna för resan. 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

http://www.cometogethereveryone.org/
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Resultat från ekonomiundersökningen  

 

Ett stort, stort tack till alla medlemsrådgivare och rättsombud som tog sig tid 
och genomförde en ekonomiundersökning i våras! Ni ringde till 14 av de 
kommuner som slumpats fram i ett urval och ställde frågor om hyror och 
kostnader. Eftersom det blev färre som genomförde undersökningen än vad 
vi hade trott från början så blev resultatet också begränsat och mindre. Det 

går inte att dra några statistiskt säkerställda slutsatser, men det gör inte 
resultaten mindre intressanta. Resultaten visar på tendenser som är 
nog så viktiga att lyfta fram lokalt där FUB verkar, men även i Riks-FUB:s 
intressepolitiska arbete kring ekonomin. 
 
 

Här följer några exempel på vad som framkom i undersökningen: 
 

 Nivån på habiliteringsersättningen varierade stort; som lägst 15:-/dag och som högst 49:-
/dag. 

 Resorna till och från daglig verksamhet varierade också stort mellan kommunerna. I tre  
              kommuner var de helt avgiftsfria. 

 Storleken på hyrorna var stor, trots att ingen storstadskommun var med i undersökningen. 

 Alla fick betala för de gemensamma utrymmena i gruppbostäderna. 

 Det var vanligast att de boende på en gruppbostad inhandlade och tillagade sin mat själv, 
vilket gör att kostnaden för mat borde vara högre än om man gör gemensamma inköp. 

 
FUB:s arbetsgrupp för ekonomi arbetar på och förra veckan uppvaktade ordförande Thomas Jansson 

och Sören Wiklund från Täby FUB finansdepartementet i en skattefråga och nu hoppas vi på att få 

gehör trots ett oroligt läge i regering och riksdag. Vi återkommer med mer information när vi fått 

besked och vet mer.  Elisabeth Langran, förbundsjurist 

___________________________________________________________________________ 

 

Ett sorgebud 

Nyligen nåddes vi av ett tragiskt besked. 
Anja Antin, mångårigt verksam inom FUB-
rörelsen, förlorade sin kamp mot 
sjukdomen och har nu lämnat oss. Anja 
hade ett stort hjärta för personer med 
utvecklingsstörning vilket hon gav uttryck 
för i sin roll som handledare. Anja var 
främst aktiv som handledare och därmed 
ett viktigt stöd till Lars-Olov Olsson, som 
under många år innehade funktionen som 
Riksklippans ordförande och tillika ledamot 
i förbundsstyrelsen. Vila i frid, Anja! 
Ett längre minnesord kommer I Unik nr 
1/15. 

Vi minns framförallt Anja så här, som handledare för Lars Olof Olsson. 
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Välbesökt konferens ”Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 

 

Över 250 personer deltog på årets konferens om åldrande och hälsa. Riksförbundet FUB anordnade i 
samarbete med Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Forum Carpe.  
Bengt Westerberg inledningstalade och sa bland annat : ” Hade LSS-propositionen skrivits i dag är jag 
ganska säker på att situationen för äldre med utvecklingsstörning hade fått en helt annan 
uppmärksamhet.” 
Wilhelmina Hoffman, som är expert på demens, talade mycket om vad demens innebär och hur 
viktigt bemötandet är.  
Det kan vara svårt att upptäcka demens hos personer med utvecklingsstörning men med verktyget 
”Tidiga Tecken” som Barry Karlsson beskrev blir det enklare.   

Läs mer på www.tidigatecken.se, där kan man också ladda ner det gratis. 
  
Helle Wijk berättade om vad stödjande miljöer kan göra för att skapa trivsel och trygghet för 
personer med sviktande minnesfunktioner och Elisabeth Rydwik talade om hur viktigt det är att röra 
på sig för oss alla. Vardagsmotion och vardagsrörelse är viktigt för välbefinnandet. 
Från Vårdalinstitutet kom Maria Johansson och berättade om åldrande hos personer med 
utvecklingsstörning ur arbetsledares perspektiv. 

Magnus Sandberg och Jimmie Kristensson berättade om hur de har i sitt forskningsprojekt har följt 
fler än 8000 patientfall som följts upp under elva år. Syftet med undersökningen är att se hur 
vårdinsatser för personer med utvecklingsstörning ser ut jämfört med en motsvarande grupp, utan 
utvecklingsstörning. 
Dagen avslutades av en diskussion kring hur man går vidare. Ordförande Thomas Jansson betonade 
att det är viktigt att kunskapen om denna grupp ökar då antalet personer med utvecklingsstörning 
som åldras ökar och beredskapen för att möta gruppens behov är låg. 
Dokumentation från konferensen samt annan information finner du på http://www.fub.se/aldrande 

http://www.tidigatecken.se/
http://www.fub.se/aldrande
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NSR-möte i Köpenhamn 

Ett tjugotal deltagare från Finland, Åland, Norge, Island, Färöarna och Sverige träffades i Köpenhamn 

i början av november för att ha ett nordiskt utbyte. Från Sverige kom Lillemor Holgersson, 

ordförande i Internationella kommittén, Janne Pettersson Klippans representant i kommittén, Göran 

Eriksson handledare och Kia Mundebo, ombudsman. Bland annat diskuterades frågan om arbete, 

sundhet och hälsa, fosterdiagnostik och ny lagstiftning i Norge om brukarstyrd personlig assistans. 

Sverige valdes till att vara ordförandeland under 2015-2016 och Norge valdes till vice 

ordförandeland. 

___________________________________________________________________________ 

Centralisering av daglig verksamhet? 

I förra nyhetsbrevet bad vi lokalföreningar och enskilda att svara på några frågor kring hur det ser ut i 

de olika kommunerna kring centralisering eller ej av daglig verksamhet.  Tyvärr har vi bara fått in ett 

20-tal svar. Det är för få för att vi ska kunna arbeta vidare i denna viktiga fråga.  Vi återkommer 

därför med samma material igen och ber er svara om ni har möjlighet. För det vidare 

intressepolitiska arbetet i fråga om daglig verksamhet vore det oerhört värdefullt att få in flera svar. 

 

  

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 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! 
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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 för din hjälp! 

        

___________________________________________________________________________  

Påminnelse  
 

Riksförbundet får idag statliga medel för att vara regeringen behjälplig i frågor som rör personer med 
utvecklingsstörning och i enlighet med detta har styrelsen beslutat om att juristerna företrädesvis ska 
arbeta gentemot regering, statliga myndigheter och andra aktörer för att påverka och vara 
sakkunniga i frågor som berör personer med utvecklingsstörning. 
 
Idag har vi 40 aktiva rättsombud i landet som ideellt arbetar med enskilda ärenden när medlemmar 
behöver hjälp så att juristerna på kansliet kan fokusera på intressepolitiska åtaganden av mer 
övergripande natur. 
 
Det är dock fortfarande många medlemmar som ringer direkt till juristerna och lokalföreningar som 
hänvisar till juristerna i enskilda ärenden. 

Vilka som är FUB:s rättsombud går att finna på rikskansliets hemsida www.fub.se under fliken råd 
och stöd - rättsombud. Ni hittar dem här. 
 

 

mailto:kia.mundebo@fub.se
http://www.fub.se/rad-och-stod/rattsombud
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Ny film om FUB:s medlemsrådgivare 

Se filmen om medlemsrådgivarna på FUB:s webbplats: www.fub.se/mr 
 
Medlemsrådgivarna är personer som på sin fritid ger stöd till FUB:s medlemmar i olika situationer i 
livet. Nu finns en film om vad medlemsrådgivarna gör.  
 
Lista över alla medlemsrådgivare finns här.  
 
De finns spridda över hela landet - se på en karta! 
 

  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fortsätt gärna att sprida kampanjen 

 

Kampanjen ”Ansökan om ett vanligt liv” rullar vidare. Sprid den gärna vidare i era nätverk.  

Vill ni så får ni hemskt gärna också ladda ner banners för att lägga upp på lokala webbplatser eller 
bloggar. Länk finns här. 

 

 

http://www.fub.se/mr
http://www.fub.se/rad-och-stod/fraga-FUB/medlemsradgivare
http://www.fub.se/rad-och-stod/fraga-FUB/medlemsradgivare/lista-over-medlemsradgivare
https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col5+from+13HjtB_9Fis-uTugS3zGn58wEHz6hT-1tdMsVqmz7&viz=MAP&h=false&lat=61.169863887101336&lng=19.503239287500037&t=1&z=5&l=col5&y=2&tmplt=3&hml=GEOCODABLE
http://www.fub.se/asikter/sjalvklart-dig-ansokan-oss
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MTM tar över ansvaret för lättläst 

 

 

 

Från och med den 1 januari 2015 tar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, över ansvaret för 

statens insatser för lättläst. Stiftelsen Centrum för lättläst läggs ned. De som arbetar på Centrum för 

lättläst kommer att följa med till MTM. I samband med övergången upphör Lättläst-tjänsten. 

Under 2015 kommer MTM att se över hur myndigheten i fortsättningen ska arbeta med frågan om 

lättläst samhällsinformation. 

TIPS: Skicka ett mejl till lattlast@lattlast.se och skriv att du vill få regelbunden information 

(nyhetsbrev) om arbetet med lättläst samhällsinformation på MTM. 

”Kommer ni fortsätta ge ut böcker? Vad händer med 8 sidor? Kommer läsombuden fortsätta?” 

Frågor och svar om vad som händer med Centrum för lättläst i och med övergången till MTM finns 

här. 

Frågor besvaras också av Lättläst-tjänstens chef Ulla Bohman på 08-720 99 85 eller 

ulla.bohman@lattlast.se. 

___________________________________________________________________________ 

Pictogram 

Följ nyheter om Pictogram genom Specialpedagogiska skolmyndighetens 

nyhetsbrev. www.pictogram.se I senaste nyhetsbrevet berättades om 27 nya 

pictobilder, önskade av oss som abonnerar på Picto online. Till exempel 

engångsmugg, julbock, komma hem, konstnär, lukta illa och wifi.  Mejla 

pictogram@spsm.se om du vill ha nyhetsbrevet. 

___________________________________________________________________________ 

 

FUB:s frågor i media  

På den här sidan på vår webbplats samlar vi andras nyheter om FUB och om LSS, tillgänglighet och 

annat som vi jobbar med www.fub.se/FUBs-fragor-i-Media 

http://lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast/fragor-och-svar---overgangen-till-mtm
http://lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast/fragor-och-svar---overgangen-till-mtm
mailto:ulla.bohman@lattlast.se
http://www.pictogram.se/
mailto:pictogram@spsm.se
www.fub.se/FUBs-fragor-i-Media
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LSS - Leva som Svensson 

 

Nu är det klart - det nya studiecirkelmaterialet om LSS!  

Starta en studiecirkel om LSS där medlemmar med utvecklingsstörning kan lär sig mer om LSS, Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan för 

att ordna cirklarna.  

I en studiecirkel berättar man för varandra och lyssnar. Tillsammans kan man hjälpa varandra. I en 

studiecirkel lär sig deltagarna av varandra. 

Prata med din lokala FUB-förening eller din lokala SV-avdelning om du vill starta eller delta i en 

studiecirkel. 

När FUB ordnar studiecirklar så är materialet gratis (men inte om till exempel kommunen gör det). 

Alla lokalföreningar kommer i januari få varsitt exemplar av ”Leva som Svensson” så att ni själva kan 

se materialet. Då kommer också ett mejl med materialet som pdf-dokument. Har ni frågor runt detta 

så går det bra att kontakta Anna Gabrielsson på anna.gabrielsson@fub.se 

___________________________________________________________________________ 

 

Gilla FUB på Facebook!  

Här hittar ni FUB:s Facebook-sida:  

www.facebook.com/riksforbundet.fub  

Även lokalföreningar, länsförbund och Klippan-sektioner kan använda en Facebook-sida för att sprida 
information till medlemmar som komplement till ett nyhetsbrev.  
Om ni vill twittra så kan ni på Twitter ta direkt kontakt med beslutsfattare och bygga nätverk. 
Med Bambuser kan ni direktsända möten i föreningen. 
Ni kan också göra korta filmer på Youtube för att informera medlemmar och andra intresserade.  

fcp://@fc.fub.se,%238400304/Mailbox/_blank/www.sv.se/sv/
http://www.fub.se/lokalforening-via-karta
fcp://@fc.fub.se,%238400304/Mailbox/_blank/www.sv.se/sv/Om-SV/Organisationen/Avdelningar/
fcp://@fc.fub.se,%238400304/Mailbox/_blank/www.sv.se/sv/Om-SV/Organisationen/Avdelningar/
mailto:anna.gabrielsson@fub.se
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
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Svarsguide för Klippan och FUB 

Funderar ni på hur man ska bete sig på sociala medier? Ni kan ta hjälp av " Svarsguide för Klippan och 

FUB”. Klicka på bilden för att ladda hem dokumentet som pdf.  

 

 

Tips för dig som arbetar med personer med flera funktionsnedsättningar: 

Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) om flerfunktionsnedsättning 

Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering 

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av 

diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 

inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för 

tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som 

endast gäller inom delar av arbetslivet och utbildningsområdet. 

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man 

inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med 

personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens 

krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar. Ordet funktionshinder byts ut 

mot funktionsnedsättning i ett antal lagar. 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som 

har färre än tio anställda ska också omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens 

förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna. 

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om diskrimineringsfrågor. 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/svarsguide_for_klippan_och_fub.pdf
http://www.anhoriga.se/nyheter/nyhetsbrev-nr-4-flerfunktionsnedsattning/
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Tidningen Unik 

De senaste numren av tidningen Unik finns på webbplatsen som pdf-dokument: 

www.fub.se/om-fub/tidningen-unik 

___________________________________________________________________________ 

 

Dialogmöte  

Den 18 april är det dags för dialogmöte med förbundsstyrelsen, denna gång i Borlänge.  

 

../AppData/Local/Temp/fcctemp/www.fub.se/om-fub/tidningen-unik
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Föreningsrapport 

I början av nästa år är det dags att fylla i Föreningsrapporten igen – det kommer i separat utskick, 
men vi vill informera redan nu. För att riksförbundet ska kunna ge bra service till hela organisationen 
behöver vi er hjälp. Det enda sättet vi kan få uppdaterade uppgifter är från er. I Föreningsrapporten 
kan ni fylla i vilka som är ordförande, sekreterare, medlemsregisteransvarig, kassör, postmottagare 
och kontaktperson.  
 
Ni kan också, ifall det finns en Klippan-sektion, rapportera kontaktperson, postmottagare och 
handledare för sektionen. Läs vad de olika uppdragen innebär på Föreningsrapporten. 
Har ni några frågor om föreningsrapporten så besvaras dessa av oss på riksförbundets kansli, i första 
hand Tuula Augustsson, Tor-Björn Rahm, Erling Södergren, Victoria Sjöström eller Robert Gardsäter.  

 
___________________________________________________________________________ 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 

Det är viktigt att alla länsförbund och lokalföreningar skickar 
verksamhetsberättelserna/årsredovisningarna med revisionsberättelse till riksförbundets kansli. För 
lokalföreningar ska de skickas senast 17 mars och för länsförbund senast 17 april.  

Våra revisorer granskar dem innan ansökan om statsbidrag lämnas in till Socialstyrelsen. För sent 
inkomna handlingar räknas inte och är därför inte statsbidragsgrundande.  

Det är roligt att kunna visa Socialstyrelsen vilken stor, bred och bra verksamhet vi gemensamt 
bedriver och synd om vi inte får de statsbidrag vi har rätt till. Därför denna påminnelse i förväg. 

 

 

Vad ska vi tänka på när vi skriver en 

verksamhetsberättelse för lokalföreningen? 

Skriv en rubrik med föreningens namn och vilket år 

verksamhetsberättelsen gäller. Lägg in FUB:s logotyp längst upp.  

Berätta vilka som sitter i styrelsen och hur många möten styrelsen 

haft. 

Berätta om årsmötet, antal medlemmar och ifall ni har anställda.  

Berätta om vilken verksamhet ni haft i föreningen/länsförbundet, 

till exempel samverkan med kommunen, HSO, etc, 

representation/uppvaktningar, sammankomster för medlemmar 

och fritidsverksamhet 

Till verksamhetsberättelsen bifogas redovisning av ekonomiskt 

resultat och ekonomisk ställning plus revisionsberättelsen.  
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Nytänkande konferens om livslångtlärande  
 

Under de senaste tre åren har ett mycket spännande arbete pågått med fokus på postgymnasiala 

utbildningsmöjligheter för personer som har gått i gymnasiesärskolan.  

På måndagen den 2 februari 2015 har du möjlighet att ta del av:  

 

 Det utvecklingsarbete om högre utbildning som har genomförts i Sverige 

 Erfarenheter från USA med över 15 års utbildningsverksamhet, vid ca 230 lärosäten, för 

studenter med utvecklingsstörning. 

 Folkhögskolornas utbud av möjligheter till lärande i vuxen ålder för personer med 

utvecklingsstörning 

 Goda exempel från yrkeshögskolan och särskild utbildning för vuxna. 

 

Plats: GIH i Stockholm (Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm) 

Tid: 09:00 – 16.30 

Läs det fullständiga programmet här.  

http://www.sarvuxpedagogerna.se/dokument/Konferens_Livsla-ringngt_la-umlrande_GIH_Stockholm_2013.pdf?v=1413129661
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FUB:s internationella MyRights-projekt gör skillnad 

 

Sergio Rivera Rocha, Marina Coca, Anna Delgadillo, Raul Crespo, Bosse Hed, Lidya Gomez, Erika Fernandez,  
Alfredo Alvarez, Mårten Andersson, Ann-Louise Blom och Margareta Andersson jobbar i ett projekt som ska 
 förbättra villkoren för barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Bolivia.  
Fotograf: Monica Wikström / helahälsingland.se 
 

 

FUB Ljusdal lämnar över Boliva-stafetten till FUB Berg 

FUB Ljusdal och hantverkskooperativet Unitis avslutar sitt femåriga engagemang i Bolivia, men till 

stor glädje för deras partner, ASPAHIDI, kommer att FUB Berg att gå in i en ny projektperiod, 2015-

2017. Liksom tidigare, blir samarbetspartnern i Sverige MyRight. 

Under projekttiden har man jobbat väldigt mycket med föreläsningar, kurser, workshops och 

studiebesök i Bolivia och Ljusdal då behovet av information om utvecklingsstörning har varit enormt. 

Nu när FUB Ljusdal/Unitis arbete går mot sitt slut ligger en bok färdig på spanska, med samlade 

kunskaper. Boken är skriven av projektledaren, Bosse Hed och Sergio Rivera Rocha, tolk och 

projektassistent. Vid ett besök i Ljusdal i november, tillsammans med de projektaktiva från Bolivia, 

berättade Sergio att de nya kunskaperna och det stödet ASPAHIDI har fått under åren har fått ett 

konkret resultat i Bolivia – nämligen en ny lag om rättigheter för personer med utvecklingsstörning. 

Nu när FUB Berg tar vid blir fokus på ASPAHIDI:s nya ungdomssektion som har bildats, Musketörerna. 

Satsningen har redan fått en flygande start genom Bengt Lindqvists donation. Lindqvist tilldelades 

FUB:s hederspris för 2014 och skänkte prispengarna till Musketörerna! 

Kontaktperson för FUB:s internationella utvecklingsprojekt: 
Judith Timoney 
judith.timoney@fub.se 

 

 

 

mailto:judith.timoney@fub.se
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FUB:s forskningsstiftelse ALA firade 50 års jubileum 

  

FUB:s ordförande Thomas Jansson, Barbro Lewin, styrelseledamot, ALA och Gert Iwarsson, 

styrelseledamot, ALA och förbundsstyrelsen. 

Den 13 november firade FUB:s Forskningsstiftelsen ALA 50 år. ALA, som betyder ”vinge” på latin, 

grundades 1964 av Riksförbundet FUB, med Uppsala som sitt ursprungliga säte. Jubileet firades med 

en seminariedag i Stockholm som byggde på tre teman: ALA:s historia, ALA:s forskning och ALA:s 

betydelse för anhöriga, yrkesverksamma och för omsorgernas utveckling. Dagen avslutades med en 

paneldiskussion om ALA:s roll i framtiden. Hela jubileumsdagen filmades och filmen kommer att 

finnas tillgänglig på FUB:s hemsida i början av 2015. 

Kontaktperson för Stiftelsen ALA: 
Judith Timoney 
judith.timoney@fub.se 
www.ala.fub.se 

___________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:judith.timoney@fub.se
www.ala.fub.se

