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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

Unik nummer 6 

Unik nummer 6 kommer lite senare än vanligt  

i år, så det blir mellandagsläsning! 

 

Julgranskulor 

Se här våra fina julgranskulor med 

FUB-ringarna och stjärnor! 

En bra vinst i Lucia-lotteriet eller 

julklappar till några föreningshjältar? 

Kulorna kostar 200 kronor per 

förpackning med fyra, plus frakt.  

Beställ från www.fub.se/butik. 

 

Nytt namn!  

Riks-Klippan byter namn den 22 oktober  

2016 till Inre Ringen Sverige.  

 

Från sidan 3 i detta nyhetsbrev…  

…kommer det handla om LSS – FUB:s arbete för att 

stärka LSS och Rädda LSS-manifestationen den 3 

december.  

Kom ihåg att sprida information så mycket ni bara kan 

till medlemmarna och till andra i styrelsen: Den närmaste 

veckan särskilt om manifestationen som ju är snart, och 

framöver om FUB:s LSS-arbete, så att vi är många som 

vet vad som händer, uppmärksammar utredningen och 

påverkar utvecklingen.  
  

NOVEMBER 2016 

Hej alla! 

Kia är tyvärr sjuk (vi önskar 
henne hälsa!) så nu har 
istället jag ställt samman 
denna månads nyhetsbrev. 
Tyvärr hann jag inte göra det 
till den 22:a som Kia brukar 
göra!  

FUB:s interna nyhetsbrev skic-
kas till lokalföreningars och 
länsförbunds förtroendevalda. 
Tanken är att ni som får det 
förmedlar innehållet till era 
medlemmar på det sätt som 
passar er bra. Kanske har ni 
välbesökta möten, ett 
medlemsblad eller så gör ni 
mejlutskick eller skriver på 
webbplatsen?  

Men kanske ska vi göra utskick 
direkt till alla medlemmar – 
som vi har mejladresser till – 
när det är något alldeles extra 
viktigt. Det kan hända att det 
blir ett sådant snart för Rädda 
LSS-manifestationen den 3 
december är viktig! 

Varma hälsningar 

Victoria  

 

 Victoria Sjöström 
kommunikatör, Riksförbundet FUB 

 victoria.sjostrom@fub.se 

 08-508 866 38 

 

http://www.fub.se/butik
mailto:victoria.s@fub.se
mailto:victoria.s@fub.se
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Påminnelse! Riksförbundet FUB byter e-post-/intranätssystem. 

Hej! Den 30:e november 2016 kommer riksförbundet 

FUB:s FirstClass-server att stängas ned. Vi kommer i 

stället att använda Office 365 och SharePoint för e-post och 

intranät. 

Detta innebär att alla e-postkonton, meddelande och filer i 

FirstClass kommer att tas bort. Om du har e-

postmeddelanden eller andra filer i FirstClass som du vill behålla kan du vidarebefordra 

dem till en annan e-postadress eller spara ned filerna lokalt på din dator.  

Har föreningen/länsförbundet en hemsida som ligger på FirstClass-servern kommer även 

denna att försvinna när servern stängs ned. Genom riksförbundets webbplats kan ni få 

hjälp med att skapa en lokal webbplats – där publicerar vi lättlästa texter, Pictogram och 

bilder i en enkel och lättförståelig design, och verktyget är enkelt att lära sig. Kontakta 

Victoria Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se för att få mer information samt 

inloggningsuppgifter till webbplatsen. 

Är du styrelseledamot, anställd eller har ett annat uppdrag inom FUB som gör att du 

behöver en FUB e-postadress och/eller ett konto på intranätet går det bra att kontakta oss 

på o365support@fub.se för att få ett Office 365-konto. 

 

1956-klubben 

Nu har ni som lokalförening chans att tjäna extra pengar 

genom att värva företag som går med i FUBs 1956 

Klubben. Det kan t ex vara er mataffär, lokala pizzerian 

eller de som kör bussen där ni bor. 

Det kostar 1 956 kr/år för företaget att vara med och för 

det får de en pin, diplom och sin logga på vår hemsida 

och i Unik. Blir man medlem i år ingår även 2017 års 

medlemskap.  

För varje företag som lokalföreningen värvar får 

föreningen 800 kr. Detta eftersom administrativa 

kostnader måste täckas. Det finns ingen gräns för hur 

många företag varje förening får värva. 

Gå in på www.fub.se/1956-klubben för mer information. Under bilagor hittar ni “Bokning 

1956 Klubben för utskrift”. De uppgifter vi behöver är företagets namn med 

faktureringsadress, kontaktperson (gärna mejladress), logga och ev. länk till företagets 

hemsida. Viktigt att också skriva vilken lokalförening som värvat företaget. Bokning och 

logga skickas till pia.sandberg@fub.se. Hör av er till Pia om ni har några frågor: 

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

Lycka till! 
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Information från förbundskansliets arbetsgrupp om LSS 

Eva Borgström, samordnare 

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

 

Den pågående statliga översynen av LSS och assistansersättningen kommer att vara 

högprioriterad inom riksförbundet under år 2017. I UNIK nr 5/2016 skriver FUB:s 

förbundsjurist Jesper Symreng om vad FUB har gjort för att komma tillrätta med den 

felaktiga tillämpningen av LSS. I kommande nummer av UNIK (nr 6/2016) kommer 

Jesper skriva en artikel om de direktiv, som regeringens särskilda utredare Désirée 

Pethrus (KD) har att förhålla sig till. Nedan ges en kortfattad redogörelse för direktivens 

innehåll. 

 

Kansliets arbetsgrupp om LSS 

Från och med nu och under hela år 2017, kommer riksförbundets kansli prioritera LSS. 

För att möjliggöra detta har en arbetsgrupp, som ska arbeta med LSS, bildats på kansliet. 

Arbetsgruppen består av förbundsjuristerna Jesper Symreng och Nina Alander, Victoria 

Sjöström, kommunikatör, Judith Timoney, som även är samordnare av 

Handikappförbundens arbetsgrupp kopplad till Pelle Kölhed, Handikappförbundens 

expert i LSS-utredningen (se nedan). Samordnare av kansliets arbetsgrupp är ombudsman 

Eva Borgström.  

 

LSS-utredningen 

I dagsläget har Handikappförbunden och Lika Unika fått utse varsin expert i LSS-

utredningen. Pelle Kölhed, ledamot i Handikappförbundens styrelse, representerar 

Handikappförbunden och Håkan Thomsson, ordförande för Synskadades Riksförbund, 

representerar Lika Unika.  

mailto:eva.borgstrom@fub.se
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Riksförbundet FUB har vid flera tillfällen haft kontakt med utredaren angående en plats 

som expert i utredningen. Vi har fört fram att FUB kan bidra med samlad kunskap och 

erfarenhet om livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi 

har betonat att FUB:s medlemmar har erfarenhet av samtliga LSS-insatser, vilket innebär 

att FUB har en unik kompetens inom området. FUB kan dessutom bidra med att ge 

utredningen utökad kompetens inom områdena sysselsättning, barn- och ungdomsfrågor, 

äldre med utvecklingsstörning och personer med flerfunktionsnedsättning. Då detta inte 

har gett resultat har riksförbundet nu skickat en skrivelse till socialdepartementet, där vi 

på nytt framför vad en FUB expert i utredningen kan tillföra. 

FUB:s ordförande Thomas Jansson ingår i en referensgrupp bestående av 

funktionshinderorganisationer. Statliga utredningar använder sig av referensgrupper för 

att inhämta kunskap och kompetens. Referensgruppen granskar förslag och ger råd, men 

har ingen formell beslutsrätt. 

 

Handikappförbundens Arbetsgrupp för LSS-arbetet 

Judith Timoney börjar en ny tjänst från och med årsskiftet, vilket innebär ytterligare en 

resursförstärkning kring LSS-frågor och LSS-utredningen på Riksförbundet FUB:s kansli. 

I ett samarbete med Handikappförbunden kommer Judith att vara samordnare för 

Handikappförbundens LSS-arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer att jobba nära Pelle 

Kölhed från Handikappförbundens styrelse och expert i LSS utredningen. Utöver Pelle 

och Judith består arbetsgruppen av: 

• Hanna Jarvad, Autism- och Aspergerförbundet 

• Eva Nordin-Olsson, Autism- och Aspergerförbundet 

• Jesper Symreng, Riksförbundet FUB 

• Thomas Jansson, Handikappförbundens styrelse 

• Fredrik Vidhamre, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

• Maria Nyström, Hjärtebarnsförbundet 

• Kerstin Hübinette, Svenska OCD-förbundet 

• Ulf Larsson, Riksförbundet Sällsynta diagnoser 

Arbetsgruppens första möte är planerat till den 20 december. 

 

Fem temakonferenser om LSS 

Som vi tidigare har meddelat kommer fem temakonferenser om LSS att anordnas under år 

2017. Syftet är dels att informera medlemmarna om den pågående översynen av LSS och 

assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från medlemmarna att 

vidarebefordra till utredarna. Konferenserna genomförs tillsammans med de aktuella 

länsförbunden.  



FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

5 

LSS-konferenser kommer att anordnas på följande orter: 

28/1: Stockholm (planering pågår) 

11/3: Skövde 

2/9: Umeå (OBS! ändrat datum) 

7/10: Östersund 

25/11: Malmö 

Riksförbundets kansli kontaktar det aktuella länsförbundet för gemensam planering av 

temakonferensen.  

 

Direktiven till LSS-utredningen 

Under hösten har en statlig utredning av LSS och assistansersättningen påbörjats. 

Utredaren har fått tre huvuduppgifter av Regeringen: 

1. Se till att LSS och assistansersättningen följer en ”långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling” och att insatserna i LSS är ”ändamålsenliga”. 

2. Se till att insatserna enligt LSS ger den enskilde möjligheten till jämlika levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhället. 

3. Minska kostnaderna för assistansersättningen. 

Regeringen har ställt upp ett villkor för utredarens arbete: Alla förstärkningar av LSS som 

medför en kostnadsökning ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.  

I direktiven (2016:40) till utredaren beskriver Regeringen varför de tycker att en 

utredning behövs. De tar upp de ökade kostnaderna för assistansen och att 

assistansersättningen har komplicerade och komplexa regler. Risken för 

kostnadsövervältringar på grund av delat huvudmannaskap nämns också.  

Regeringen skriver också att de fått signaler (från FUB till exempel!) på att insatserna i 

LSS inte utvecklats på det sätt lagstiftaren tänkt från början. Regeringen ger därför 

utredaren i uppdrag att titta på hur insatserna i LSS uppfyller syftet med lagen, särskilt 

gällande målet om full delaktighet i samhällslivet genom arbete/studier/sysselsättning.  

Regeringen påpekar även att det finns stora risker för brister i likvärdighet och 

rättssäkerhet för de personer som behöver insatserna i lagen.  

I direktiven hänvisar Regeringen flera gånger till rapporter från bland annat 

Socialstyrelsen och Inspektionen för socialförsäkringen. Utredaren har i uppdrag att följa 

upp flera av de slutsatser som dras i de olika rapporterna. 

I direktiven finns en mer detaljerad genomgång av de delar av LSS som Regeringen vill 

att utredaren ska titta på. En längre genomgång av direktiven kommer i nästa nummer av 

Unik. Vill du själv läsa direktiven hittar du dem via denna länk till direktiven. 

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/
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Stärk LSS – Stärk oss! Ny avdelning på FUB:s webbplats 

På www.fub.se 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! 

 

Klippan och LSS-arbetet 

Till LSS-temadagar och i ert eget arbete med LSS, kom ihåg att 

involvera våra medlemmar med utvecklingsstörning, genom 

Klippan-sektionen om ni har en sådan. Det är de som bäst kan 

beskriva vad insatserna riktade till dem betyder i vardagen. En 

beslutsfattare som får höra berättelser från personer med 

utvecklingsstörning kommer alltid ha det med sig. 

Kanske finns det någon i er förening/Klippan-sektion som kan hålla tal på den lokala 

Rädda LSS- manifestationen den 3 december?  

Under 2017 kommer Judith Timoney regelbundet skriva lättlästa sammanfattningar till 

Klippan om vad som händer i LSS-arbetet.  

PS: Riks-Klippan byter namn den 22 oktober 2016 till Inre Ringen Sverige.  
 

 

 

Rädda LSS-manifestationen 3 december 

FUB och flera andra organisationer kämpar för LSS och personlig assistans. RBU startade 

uppropet "Assistans är frihet! Rädda LSS!" (se också gor.rbu.se) och självklart är FUB 

med. Riksorganisationerna manifesterar i Stockholm. Alla FUB:s lokalföreningar, 

länsförbund och Klippan-sektioner kan starta eller vara med i redan planerade 

http://www.fub.se/LSS
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manifestationer runt om i landet – hittills 22 platser! Se alla platser genom att klicka på 

Evenemang i Facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” 

Nu är det också klart var manifestationen i Stockholm kommer att genomföras. Det blir på 

Norra Bantorget den 3 december klockan 13:00.  

Släpp nu kreativiteten lös: Offra ett lakan, skaffa kartongskivor och pinnar, ta fram stora 

pennorna och färger – och skriv vad ni vill säga om hur LSS kan 

stärkas!  

Behöver ni lite hjälp? På måndag kommer det på 

www.fub.se/LSS (se länken i vänstermenyn med info om 

manifestationen) att finnas pdf-dokument med FUB:s logotyp och 

slagord att skriva ut på A3-papper och klistra upp på väggar och 

plakat. Där kommer också finnas ett flygblad att skriva ut och dela ut, 

som kort beskriver vad FUB tycker om hur LSS borde stärkas.  

Kanske vill ni ha några "Kampen fortsätter-affischer – hör 

av er till kansliet senast på tisdag! FUB-paraplyer kan 

användas för att synas i mängden. Broschyren ”FUB för 

alla” kan ni dela ut för att berätta om FUB och väva 

medlemmar.  

Gör som FUB och de andra föreningarna i Gävle gjort, bjud 

in de politiska partierna att ha fikabord vid sidan om. Då får 

de en chans att visa att de bryr sig och diskutera med folk 

på plats.  

Glöm inte att söka polistillstånd för demonstration/torgmöte 

och ordna ljudanläggning.  

Hör av er till Victoria Sjöström, 08-508 866 38 om ni vill 

ha hjälp med att skicka ut pressmeddelanden till era lokala journalister. Ha någon/några 

redo som kan tala med media ifall de vill göra intervjuer.  

Slutligen: Ha kamerorna igång och skicka bilder, och information om vilka som är på 

bilderna och varifrån de är, till Uniks redaktör Agneta Heins, agneta.heins@fub.se, så kan 

vi få se i nummer 6 av Unik vad som hände i hela landet på Rädda LSS-manifestationen! 

 

FUB:s budskap om LSS 

FUB står bakom manifestationens tre huvudkrav om nödstopp för indragna 

assistansbeslut, sluta tala om fusk och stärk LSS. Dessutom har vi valt att förtydliga hur 

LSS kan stärkas: 

o Vad som är goda levnadsvillkor kan bara avgöras av den berörda personen. 

o Man måste få behålla LSS-insatser så länge man behöver dem; principen om 

kontinuitet behöver återtas.  

o Prioritera kompetenslyft för personal i LSS-verksamhet. 

https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/
http://www.fub.se/LSS
mailto:agneta.heins@fub.se
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o Ledsagarservice och kontaktperson vid behov - även för dem som bor i 

bostad enligt LSS. 

o Ledsagarservice - en viktig förutsättning för att kunna delta aktivt i 

samhället. 

o Kontaktperson vid behov: domstolen ska inte bestämma vem jag umgås med. 

o Återta rätten till inflytande: förhindra tvångsflytt från en kommun till en 

annan. 

o Återta rätten till inflytande: familjen vet själv när de har behov av korttids. 

o Inför boendestöd enligt LSS. 

 

Lägg till kampanjsymbolen till din profilbild på sociala medier eller använd den här 

bilden av FUB-ringarna med Rädda LSS-knapp (klicka på länken för stor bild).  

 

 

Hälsning från kansliet/kanslichefen 

Hej! 

Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning 

kan leva sitt liv som alla andra! FUBs vision blir mer viktig än 

någonsin nu när arbetet med översynen av LSS-lagstiftningen 

har startats.  

I nyhetsbrevet framgår det vilket satsning som kommer att göras 

från kansliet för att få våra frågor hörda och besvarade. Det blir 

fokus på LSS utredningen och vi kommer även att hålla 

temakonferenser under 2017 på fem orter för er medlemmar. Arbetet med att stärka LSS 

är inte bara ett arbete för Riksförbundet utan ett gemensamt arbete för hela FUB. Här 

kan vi alla tillsammans påverka genom att skicka in insändare, fånga upp medlemmarnas 

situationer samt påverka politiker både lokalt och på riks nivå. Närmast ligger 

manifestationen den 3 december, Stärk LSS - stärk oss! Här hoppas jag att många 

medlemmar går ut och manifesterar så att våra röster hörs om att stärka LSS. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

Önskar er alla en god första advent 

Maria Sundström  

kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 

08-508 866 48, maria.sundström@fub.se 
 
 

 
Riksförbundet FUB  

Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00 

    

http://twibbon.com/support/assistans%C3%A4rfrihet-r%C3%A4ddalss
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/ringar_med_knapp.jpg
mailto:maria.sundström@fub.se

