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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

FUB:s förbundsstämma 19-21 maj 2017 

 

Var med och påverka genom att se till att ert länsförbund 

skickar ombud till förbundsstämman. Dessutom blir det 
Forum FUB innan stämman med spännande program på 

fredag eftermiddag och lördag förmiddag.  

På FUB:s webbplats finns information om FUB:s 
förbundsstämma både i kalendern och på den här sidan: 

www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet 
/fubs-forbundsstamma-2017. Kallelsen och andra 

dokument finns och fler kommer! 

Anmälningsformulär finns i kalenderhändelsen: 

www.fub.se/anmälan-förbundsstämman-2017 

Viktiga datum:  

Anmälningstiden för lokalföreningar har gått ut. 

Länsförbunden ska anmäla sitt/sina ombud senast 17 

april. Anmäler ni två ombud från länsförbundet så ska 
minst ett av ombuden själv ha utvecklingsstörning. 

Kom också ihåg att ni ska ha årsmöte snart. Årsmötet  
  

MARS 2017 

Hej! 

Årets tredje nyhetsbrev är 

späckat med intressanta och 
läsvärda nyheter. Precis som 

vanligt!  

”LSS-delen” fortsätter i varje 
nyhetsbrev under 2017. Läs 

där för att se vad som händer 
och för att få inspiration till 

egna aktiviteter för att stärka 
LSS.  

Jag vill passa på att påminna 

om årsrapporteringen, det 
finns info om det i detta 

nyhetsbrev också. 

En av nyheterna är att jag 

kommer ringa runt till alla 
föreningar från april och höra 
hur ni har det. Det ser jag 

verkligen fram emot! 

Till dess, ha det gott i 

vårljuset som börjar komma. 

Varma hälsningar 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare, 
Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

Januari och februari har varit 

två intensiva och aktiva 

månader. Bokslut har gjorts 

på ekonomin där vi kan 

konstatera et 

t positivt resultat vilket är 

mycket glädjande. Vårt 

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/anmälan-förbundsstämman-2017
mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
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ska hållas senast 10 mars för lokalföreningarna och senast 10 april för länsförbunden. 

För att räknas som ombud och ha rösträtt måste föreningen/länsförbundet ha skickat in 
föregående års årsredovisning till riksförbundet. 

Frågor om FUB:s förbundsstämma? Kontakta Pia Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller 
08-50 88 66 41. 

 

Rapporteringen till Riksförbundet!          

En påminnelse till de föreningar som ännu inte skickat in.  Den årliga rapporteringen är 
viktig både för att ni som lokalförening/länsförbund ska få rösträtt på stämman och för att 

Riksförbundet ska kunna söka statligt bidrag.  

Följande fyra dokument ska skickas in till Riksförbundet: 

1. Verksamhetsberättelse 
2. Ekonomisk redovisning 

3. Revisionsberättelse 
4. Årsmötesprotokoll 

Alla föreningar/länsförbund har fått information om den årliga rapporteringen per brev. 

Informationen finns också på webben, där står precis hur, vad och när ni ska skicka in. 

Läs den om ni är det minsta tveksamma! 

Länk till information om årlig rapportering 

 

Riks-Klippan blir Inre Ringen Sverige!  

Påminnelse: Riks-Klippan byter namn  
den 15 oktober 2017 till Inre Ringen Sverige.  

Information till Klippan-sektioner:  

Om ni också vill heta Inre Ringen, gör så här: Kalla er för ”Inre Ringen Orten”, till 

exempel ”Inre Ringen Västerås”. Välj inte ”Inre Västerås-ringen” eller något liknande 
som kan vara förvirrande.  

Använd inte Sverige i namnet. Det är bara riksorganisationen som heter Inre Ringen 
Sverige. 

 

 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/information_om_arsredovisning_och_hur_den_ska_skickas_till_riksforbundet_ar_2017_0.pdf
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Kommittén för Hälsa och Vård rapporterar 

 

Kommittén för hälsa och vård träffade Regionalt 
Cancercentrum Stockholm/Gotland (RCC) den 17 mars 

och diskuterade förslag för framtagande av två nya 
broschyrer på lätt svenska.  

En för prevention av cancer och en om vad cancer är 
och hur undersökning går till vid screening och 

strålbehandling. Övriga förslag handlade om en 
närståendebroschyr när någon får cancer, andra 

undersökningsformer för att upptäcka cancer och att göra om min vårdplan till ett enklare 

mindre format på lätt svenska. RCC berättade att Socialstyrelsen har gett RCC mycket 
beröm för den tidigare framtagna broschyren om mammografi och 

mammografiundersökning och RCC:s chef Roger Henriksson kom in och tackade för ett 
mycket gott samarbete.  

Efter mötet hade kommittén sitt ordinarie möte där man bl.a. fortsatte planeringen av 
Forum FUB, fortsatt arbete kring hörsel och syn, årliga hälsokontroller och avtal kring 

samverkan om läkarmedverkan i LSS-verksamheter.  

Kommittén träffade Riksklippan för att prata om kommitténs arbete, e-journaler, 

policydokument, årliga hälsokontroller och i övrigt ta in viktiga synpunkter och åsikter 
från Riksklippan som underlag i sitt fortsätta arbete för en jämlik hälsa och vård.  

 

 

Chans för lokalföreningar och länsförbund att tycka till! 

Under april kommer jag att börja ringa runt till lokalföreningarna och senare 

länsförbunden för att höra hur ni har det.  Den årsrapportering ni skickat in kommer vara 
ett underlag för en del av mina frågor. Ni får självklart också möjlighet att ta upp det ni 

tycker är angeläget kring ert arbete i föreningen och styrelsearbetet. Vad tycker ni att ni 
behöver hjälp med från Riksförbundet och vad prioriterar ni högst? Fundera och diskutera 

gärna innan! Jag kommer i första hand ringa ordförande, i andra hand sekreterare eller 
kassör. Ni kan förstås utse någon annan i styrelsen att vara föreningens talesperson. Det ni 

framför kommer sammanställas och vara ett underlag för Förbundsstyrelsens beslut om 
hur föreningsutvecklingen ska se ut framöver. 

Jag ser fram emot att få ta del av era åsikter!  

Vänliga hälsningar Kia Mundebo, verksamhetsutvecklare Riksförbundet FUB. Mejl 
kia.mundebo@fub.se 

Tel. 08-508 866 27 

mailto:kia.mundebo@fub.se


FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

4 

 

Påminnelse om fondansökningar!                   

                         

Hos Riksförbundet FUB kan privatpersoner söka pengar från några olika fonder. Läs mer 
på www.fub.se/fonder. Där finns också ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 
31 mars 2017 för alla FUB:s fonder. 

Lokalföreningar inom FUB kan ansöka om pengar från Fritidsmedelsfonden. (Se också 
information på www.fub.se/fonder om Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias 

fond.) 

Kort enkät om tillgång till språkträning 

En efterlysning från Irene Johansson, professor i specialpedagogik och forskare i 

språkutveckling. 
 

Många inom FUB känner till Irene Johansson genom 
språkträningsmodellen, Karlstadmodellen. På FUB:s Störd & 
Stoltgala i december 2015, tilldelades Irene pris för hennes 

mångåriga insatser för att bokstavligen ger personer med utvecklingsstörning en röst.  
Just nu undersöker Irene hur det ser ut med tillgång till språkträning runt om i Sverige, 

både för barn i skolåldern men även äldre ungdomar och vuxna. Irene har bett FUB hjälpa 
till att sprida följande efterlysning: 

Det är en mänsklig rättighet att tänka, ha åsikter och att yttra sig. Men för att tänka och 
bilda åsikter behöver man språk och för att yttra sig behöver man kommunikation och 

språk. Detta betyder att den som har en kommunikations- och/eller språkträning hindras 
att nyttja sina grundlagsskyddade rättigheter.  

Det är oklart hur det ser ut i Sverige idag vad gäller tillgänglighet av språkträning. Om 
det finns en skillnad mellan det som utlovas i olika styrdokument och det som sker i 

verkligheten, så är det en viktig information. 
Vi ber Dig som är föräldrar till barn som har någon form av språkliga hinder att besvara 
11 kryssfrågor.  Det tar ca 3-4 minuter. Du ska inte uppge namn, adress eller annan 

uppgift som gör det möjligt att identifiera dig eller ditt barn. 
Frågeformuläret finns under rubriken Aktuellt på öppningssidan på hemsidan: 

www.karlstadmodellen.se 
Om du vill ge annan information än den som finns i frågeformuläret eller om du vill ha 

kontakt av annan anledning är du välkommen att skriva till min e-postadress:  
karlstadmodellen@gmail.com 

 
Tack för din hjälp! 

Irene Johansson 

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fonder
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fonder
http://www.karlstadmodellen.se/
mailto:karlstadmodellen@gmail.com
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Riksförbundet FUB i Almedalen 2017 

 
 

I skrivande stund arbetar kansliet med planering av tre seminarier för årets 
Almedalsvecka. Teman blir  

* Anhörigassistans 
* FN konventionen 

      * Möjlighet till Arbete 
Håll utkik i kommande nyhetsbrev och på FUB:s webbsajt för mer information! 

 

 

Är funktionsrättkonventionen bara en rekommendation? 

 
Är en konvention bara en rekommendation? Så här tycker Riksförbundet 

FUB och ger en översikt över mänskliga rättigheter som en del av 
folkrätten, statens förpliktelser vid tillträdandet av en konvention och vad en 

FN rekommendation är.  

Läs mer här 

 

 

FUB i media 

Vill du hålla koll på media om FUB och FUB:s frågor? Favoritmarkera dessa sidor: 

FUB omtalade eller citerade i media: www.fub.se/fub-i-media 
Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor 

FUB:s frågor i media: www.fub.se/fubs-fragor-i-media 

Har du frågor eller tips? Hör gärna av dig till mig, Victoria Sjöström, 08-508 866 38 eller 
victoria.sjostrom@fub.se. 

 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/ar_en_konvention_bara_en_rekommendation.pdf
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
mailto:victoria.sjostrom@fub.se
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Debattartikel om rätten till AKK 

 

Fler kan bli delaktiga i samhället med rätt stöd. Många som behöver alternativa och 
kompletterande kommunikationssätt (AKK) får inte det stöd de behöver. 

Men många personer med funktionsnedsättning får inte stöd för att utveckla sitt språk. 

Rätten till AKK måste bli tydlig i lagen. Förskola och skola måste ge stöd för språket. 

Också de som inte längre går i skolan ska få stöd för självbestämmande och lärande hela 

livet. Gode män måste lära sig AKK på det sätt som huvudmannen behöver och vill 

använda. 

Det här skriver vi i FUB tillsammans med flera andra organisationer i en debattartikel  i 

Dagens Samhälle:  

Alla medborgare har rätt till ett språk 

 

 

 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/alla-medborgare-har-raett-till-ett-sprak-32405


FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

7 

Regeringen vill ha mindre kostnader för assistans och LSS-utredningen ska bland annat 

undersöka om andra LSS-insatser har för dålig kvalitet och om det är därför människor 
väljer personlig assistans. 

Kvaliteten i LSS-insatserna måste bli bättre, säger vi, men den personliga assistansen ska 
inte försämras. 

FUB vill att människor ska kunna välja det som passar dem bäst, inte välja för att det ena 
alternativet fungerar dåligt eller inte är möjligt.  

Därför väljer många personlig assistans framför andra insatser – FUB:s debattartikel i 

ETC 

 

 

 
 

  

http://www.etc.se/debatt/darfor-valjer-manga-personlig-assistans-framfor-andra-insatser
http://www.etc.se/debatt/darfor-valjer-manga-personlig-assistans-framfor-andra-insatser
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Information från förbundskansliets arbetsgrupp om LSS 

Eva Borgström, samordnare 
Tel: 08-508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se 

 

I den här LSS-delen av nyhetsbrevet vill vi informera om arbetet med LSS-utredningen, 

och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i lokalföreningar och 
länsförbund. Denna gång finns information om två nya ställningstaganden som ni kan 
använda. 

Läs också i Unik om arbetet för LSS – det finns har något i varje nummer! I Unik nr 
1/2017 finns bland annat en intervju med Pelle Kölhed Handikappförbundens expert i 

LSS-utredningen. 

 

LSS-dagar – mål att få 500 röster från hela landet 
 

Målsättningen med de workshops som anordnas i samband med FUB:s LSS-dagar under 

år 2017, är att samla in 500 röster från hela landet. 500 röster om vad olika LSS-insatser 

möjliggör. Men även om vad som behöver bli bättre för att människor med 

utvecklingsstörning, och deras anhöriga, ska kunna leva som andra. FUB- och Klippan 

medlemmarnas röster blir ett mycket viktigt underlag för FUB:s fortsatta intressepolitiska 

arbete. Klippan medlemmarna har en egen workshop. 

Den första LSS-dagen ägde rum i Stockholm den 28 januari. Då mötte 100 engagerade 

medlemmar upp. Läs mer om LSS-dagen i Stockholm här 

 

 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lyckad-lss-dag-i-stockholm
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LSS-dagen i Skövde 11 mars - en givande dag            

Lördagen den 11 mars 2017, ordnade Riksförbundet FUB och 

FUB i Västra Götalands län en LSS-dag i Skövde. 
Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör. LSS-dagen 

ägde rum på hotell Scandic Billingen i Skövde och ett 70-tal 
personer medverkade. 

Syftet med LSS-dagen var dels att informera medlemmarna om 
den pågående översynen av LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter 
och underlag från medlemmarna att vidarebefordra till utredarna. Det framkom många 

synpunkter och delades erfarenheter av LSS och hur det fungerar i praktiken. 

 Klicka här för att läsa mer om LSS-dagen i Skövde 

 

 

Ytterligare tre LSS-dagar till hösten  

På följande datum och orter: 
2 september: Umeå 
7 oktober: Östersund 

25 november: Malmö 

Frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia Sandberg, 

pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41. 

 

 

Stärk LSS – Stärk oss! Om LSS på FUB:s webbplats 

På www.fub.se/LSS och undersidorna (se i vänstermenyn) samlar vi vad FUB och 

Klippan tycker om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. 

Det kommer att bli fler sidor och mer information allteftersom LSS-dagarna genomförs, 
arbetet fortsätter i de olika arbetsgrupperna och kontakterna med LSS-utredningen 

utvecklas.  

Så lägg in www.fub.se/LSS som en favorit och återkom för att få veta vad som händer! 

 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-dagen-i-skovde
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/LSS
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FUB:s sammanfattar 
Handikappförbundens ställningstaganden i 
LSS-frågor 
 

I samband med den pågående LSS - utredningen har Handikappförbunden bildat en 

arbetsgrupp med förbund som representerar personer som har LSS- insatser. Ett tiotal 
förbund ingår i gruppen. Ordförande Thomas Jansson och förbundsjuristen, Jesper 
Symreng deltar för FUB:s räkning. Utifrån utredningens direktiv kommer 

Handikappförbunden, tillsammans med arbetsgruppen, arbetar fram ställningstaganden 
som ska vara intressepolitiska och pedagogiska verktyg som kan användas i arbetet att 

utveckla LSS på bästa sätt.  
Men FUB vill fylla på verktygslådan ytterligare, med korta sammanfattningar av de 

ganska omfattande dokumenten som utgör Handikappförbundens ställningstaganden. 
Genom att lyfta fram de viktigaste slutsatserna, i ”användarvänligt” format, vill vi 

underlätta för våra lokalföreningar, länsförbund och enskilda medlemmar att sätta sig in i 
de viktigaste frågeställningarna som LSS utredningen ska undersöka. Den första 

sammanfattning handlar om de centrala begrepp som används i LSS lagstiftning: goda 
levnadsvillkor, delaktighet, självständighet och rätten att leva som andra. 

Klicka här för att komma till FUB:s sammanfattning 
 

 

Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se 

Kansliet arbetar ständigt med olika sätt att samla in medlemmarnas 

frågor, egna erfarenheter och synpunkter utifrån FUB:s stora 
kraftsamling, Stärk LSS – stärk oss!  Som ett led i detta arbete, har vi 

tagit fram en särskild mejladress. Använd den gärna om du ska 
skicka ett meddelande som handlar om LSS.           

 

 

Kontakta LSS-utredningen!                                      

 Handikappförbundens expert i LSS-utredningen, Pelle Kölhed, som 

var med på FUB:s LSS-dag  Stockholm och som var i Skövde den 11 
mars, uppmanar alla FUB:are att själva kontakta LSS-utredningen med 

sina synpunkter och frågor. Mejla S.LSS@regeringskansliet.se! 

 

 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/sammanfattning_centralabegrepp_fub_mars2017.pdf
mailto:lss@fub.se
mailto:S.LSS@regeringskansliet.se
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LSS-frågorna i media – våra berättelser   

Påminnelse!  

Vill någon i er förening berätta om hur LSS fungerar eller inte fungerar? 

För att vi ska kunna sätta tryck på LSS-frågan behöver vi få ut vårt budskap i media. Och 

för att det ska bli levande för journalister och läsare/tittare/lyssnare behöver vi 
berättelserna – vanliga människor som berättar om sin vardag med LSS.  

Vi behöver få med både det positiva och negativa. Alltså berätta vad insatsen möjliggör, 

men även vad det innebär för den som inte får behålla insatsen. Att Kalle får ledsagning 
till scoutmötet, men inte Lisa som också är med i scouterna och går i samma 

gymnasiesärskoleklass som Kalle, till exempel.  

Det går att vara anonym om man medverkar i media. Det kan också komma möten och 

samtal i andra sammanhang då detta behövs.  

Intresserade kan gärna höra av sig till FUB:s kommunikatör Victoria Sjöström, 

victoria.sjostrom@fub.se. Hjälp oss att sprida denna efterlysning!  

Lokalpress 

Eller… så använder ni era berättelser i era egna kontakter med lokala medier. Genom 
lokalpressen finns stora möjligheter att ta upp dessa viktiga frågor. Vi kommer återkomma 

med tips om hur lokalföreningarna kan kontakta lokala media, som exempelvis hur man 
kan komplettera den personliga berättelsen med fakta om LSS och uttalanden från FUB. 

 

 

Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel? 

 Medlemmarna är våra bästa kunskapskällor!  

Med hjälp av vår nya medlemspanel vill vi fortsätta att utvecklas 
som organisation genom att hämta in medlemmars synpunkter i 
olika aktuella frågor. Genom att svara på återkommande enkäter, 

med ett fåtal frågor vid varje tillfälle, kan alla som är med i 
medlemspanelen bidra till FUB:s intressepolitiskt påverkansarbete 

på ett mycket värdefullt sätt. Vill du vara med i panelen? Skicka 
bara din mejladress till lss@fub.se så ser vi till att du kommer 

med! (Naturligtvis kan man gå ur panelen närsomhelst.) 
Välkommen!  

 

 

 

 
  

mailto:victoria.sjostrom@fub.se
mailto:lss@fub.se
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Hälsning från kansliet/kanslichefen 

Vi kan konstatera att vintern ligger bakom oss och att vi nu går mot en 
härlig vår. Det aktiva arbetet på kansliet fortsätter vilket ni kan läsa i 

detta nyhetsbrev.  
Vårt riktade och intensiva arbete om LSS utredningen fortsätter. Den 

11 mars hölls den andra av fem LSS temadagar i Skövde.  
Många goda diskussioner fanns i de workshops som hölls där det 

framkommer hårresande berättelser om hur FUBs målgrupp blir 
bemött. Det blir bara tydligare och tydligare att vårt budskap är viktigt, Stärk LSS - 

Stärk oss!  
Vi vill även belysa vikten av FN konventionen som Sverige har skrivit under. Det är en 

viktig konvention för vår målgrupp och i nyhetsbrevet kan ni läsa mer om den och hur 
den kan kopplas till LSS-utredningen.  

På vår webbplats läggs material och information upp under vinjetten Stärk LSS – Stärk 
oss. Här vill vi ge er information om vårt pågående arbete och ge er material för att ni 
ska kunna göra ett starkt arbete i er kommun.  

Planeringen för förbundsstämman fortsätter. Handlingar förbereds och planeringen av 
programmet för Forum FUB dagen finslipas. På programmet finns information och 

föreläsning från Kommittén för Hälsa och Vård och självklart LSS med information och 
diskussioner om den pågående LSS-utredningen.   

Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er på stämman den 19-21 maj 
som denna gång är på Vann Spa i Brastad norr om Uddevalla.  

Jag vill tacka er alla som har skickat in er era årsmöteshandlingar till oss. Vi är så 
tacksamma över den respons som vi fått från er.  

Arbetet med att synas i Almedalen under vecka 27 pågår. Vi håller tre seminarier varav 
två kommer att webbsändas. Våra tre teman är; Anhörigassistans, FN konventionen och 

Möjlighet till arbete. 
Rekryteringen av ny ombudsman är inne i sitt slutskede men inte helt klart. Till nästa 
nyhetsbrev kommer vi att kunna presentera vår nya ombudsman som ska arbete med 

våra viktiga skolfrågor och arvsfondsprojekten.  
Under april månad kommer kontaktpersonen i lokalföreningarna att bli uppringda från 

kansliet. Vi vill få ett helhetsgrepp om hur läget är ute i era föreningar. Det blir några 
standardfrågor som ställs men vi vill även att ni ska ge oss era synpunkter. Vi vill att ni 

tar upp allt som ni känner att ni behöver upp. Med det arbetet vill vi bygga upp goda 
relationer och skapa ett starkt FUB. Vilket jag är övertygad om att vi tillsammans kan 

skapa. 
Nu önskar jag er alla en fortsatt härlig vår! 

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 
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