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Nyhetbrev #2 

JUNI 2015 

 

 Hej! 

Nu har jag varit igång i 6 mån och har haft möjligheten att träffa 

många av er inom FUB rörelsen dels på dialogmöte, nätverksträff 

för anställda inom FUB men även i Luleå där förbundsstämman 

hölls. 

Under dessa möten slås jag av vilken samlad kraft det finns inom 

FUB rörelsen och vilket engagemang det finns hos var och en. 

Fantastiskt kul! 

För en kort tid sedan hade jag förmånen att få vara Anna 

Hildingssons, vice ordförande i Riks Klippan, handledare och delta på Inclusion Europe i Rom. Vi 

träffade representanter från organisationer i andra europeiska länder som arbetar med likande 

frågor som FUB gör. Det var mycket lärorikt för mig och en fin upplevelse för oss båda. Anna skriver 

mer om det i kommande nummer av UNIK. 

Mycket är på gång just nu! På kansliet håller vi på att se över medlemsregistret. Här vet jag att det 

har kommit in många synpunkter angående det system som finns idag och tanken är att under 2016 

kunna presentera en bättre lösning för alla systemanvändare. 

I slutet av maj flyttade kansliet över sin mail från First Class till Office 365. First Class kommer så 

småningom att stängas ner och alla som idag är användare av First Class kommer gå över till Office 

365, se mer om det längre fram i Nyhetsbrevet. 

Innan det är dags för semester så kommer en grupp att åka och delta under Almedalsveckan. Det blir 

i mindre omfattning än förra året. FUB deltar tillsammans med Autism och Aspberger förbundet i ett 

seminarium om LSS och FUB har del i HSOs tält under en fm. 

Önskar er alla en härlig sommar och skön ledighet! 

Med vänlig hälsning 

Maria Sundström, Kanslichef Riksförbundet FUB 

maria.sundstrom@fub.se 

08-508 866 48 

maria.sundstrom@fub.se
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___________________________________________________________________________ 

Påminnelse! 

Det är mycket viktigt att alla länsförbund och lokalföreningar skickar 

verksamhetsberättelsen/årsredovisningen med revisionsberättelse till 

riksförbundets kansli. De föreningar som ännu inte gjort detta uppmanas att 

så snart som möjligt skicka kopior av de upprättade handlingarna till 

förbundskansliet. Per post eller via mejl. 

Våra revisorer granskar dem innan ansökan om statsbidrag inlämnas till 

Socialstyrelsen. För sent inkomna handlingar räknas inte och är därför inte 

statsbidragsgrundande. Statsbidraget är som bekant en viktig del av vår rörelses finansiering. Det är 

roligt att kunna visa Socialstyrelsen vilken stor, bred och bra verksamhet vi gemensamt bedriver och 

synd om vi inte får det statsbidrag vi har rätt till. För frågor i sammanhanget vänd er till Erling 

Södergren, erling.sodergren@fub.se eller 08-508 866 29. 

___________________________________________________________________________ 

Föreningsrapporten 
Tack för att ni varit så bra på att skicka in Föreningsrapporten med alla uppgifter vi behöver ha. Det 

är viktigt för oss. Tyvärr har vi inte hunnit skriva in alla aktuella uppgifter, därför kan det fortfarande 

vara fel uppgifter någonstans. Vi ber om ursäkt för det och arbetar på att så snart som möjligt få in 

alla aktuella uppgifter i medlemssystemet. 

 

___________________________________________________________________________ 

Påminnelser om höstens första utbildningar.  

Du har väl inte glömt att anmäla dig? 
 

 

Grundkurs för blivande medlemsrådgivare och rättsombud 5-6 september 2015. 
Sista anmälningsdag 4 augusti!  

En dag för länsförbunden! Två deltagare från varje län välkomnas! Dagens tema 
är hälsa och sjukvård.  

 
Sista anmälningsdag 26/8!  

 

Mer info om båda finns i kalender på www.fub.se 

Kontakt: Tuula Augustsson, Mejl: tuula.a@fub.se, Tel: 08-508 866 41 

 

___________________________________________________________________________ 
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Hälsa- och sjukvård 

Kommittén för hälsa- och sjukvård och Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland (RCC) har inlett 

ett samarbete. 

Följande kommer att bli klart inom ramen för projektet i samband med en workshop i slutet på 

november, början av december 2015: Broschyr på lättläst som beskriver diagnos och gången i 

vården, film som beskriver en mammografiundersökning och bilder i kortform kommer att tas fram. 

Materialet kommer att revideras en gång per år. I ett första skede kommer det att handla om 

bröstcancer/mammografiundersökningar men planen är att material senare även gällande de andra 

screeningformerna tas fram.  

När ett första förslag på produkter tagits fram kommer FUB hjälpa till med att ta fram 

referensgrupper eller Klippan som kan titta på materialet för synpunkter.  

Samarbete med Folkhälsomyndigheten i form av granskning och godkännande av nationell 

folkhälsoenkät anpassat för personer med utvecklingsstörning granskning och godkännande av 

enkäten (pilotundersökningen prioriteras dock inte inom ramen för årets budget hos 

Folkhälsomyndigheten och den kommer därför inte att genomföras under 2015). 

___________________________________________________________________________ 

 

Det outsagda mellan barn och föräldrar är ett 

projekt om familjer där det finns barn mellan 4 

och 12 år med funktionsnedsättning eller 

långvarig sjukdom. Det handlar om tankar och 

känslor som barn och föräldrar kan ha svårt att 

säga till varandra. Kanske för att man vill skydda 

varandra från att bli orolig eller ledsen. Men det 

är tankar som kanske borde sägas. 

Referensgruppmöte hölls den 12 maj inom 

ramen för projektet – Det outsagda. Läs mer om 

projektet här. 

___________________________________________________________________________ 

Myndigheten för vårdanalys genomför en studie av patient- och brukarrörelsernas arbete med att 

stödja och företräda patienter, brukare och närstående. FUB har fyllt i en omfattande enkät i 

samband med studien. 

___________________________________________________________________________ 

Remisser 

Vi lägger löpande ut remisser som FUB har svarat på. Gå gärna in och titta här lite då och då. 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/det-outsagda-mellan-barn-och-foraldrar
http://www.fub.se/asikter/remissvar/2014
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Nytt läromedel för grundsärskolan om privatekonomi 

 

På Särskolans rikskonferens visades för första gången Konsumentverkets nya läromedel för 

grundsärskolans årskurs 7-9 om privatekonomi. 

Läromedlet är framtaget med hjälp av Riksförbundet FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Det finns tillgängligt i form av filmade avsnitt både på internet och som cd-skiva som kan beställas 

från Konsumentverket. Avsnitten heter Privatekonomi, Konsumenträttigheter, Avtal, Internethandel 

samt Spara och låna. Filmerna är på ca 5-8 minuter och visar konkret hur det faktiskt går till att byta 

ut en vara, ingå avtal eller upprätta en budget. Medverkade gjorde några elever från 

gymnasiesärskolan. Filmerna heter ”Helt rätt” och kan fås textade och syn- och teckentolkade. 

Filmerna och material finns på www.konsumentverket.se/skola 

___________________________________________________________________________ 

Nya rutiner för ansökningar från Radiohjälpen 

 

 

Från och med oss höst så görs ansökningar från Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond 
direkt till Radiohjälpen.   

Ansök senast 1/9 – beslut 18/11. 

Information finns på Radiohjälpens webbplats.  

 

 

http://www.konsumentverket.se/skola
http://www.svt.se/radiohjalpen/sok-bidrag/nationella-andamal-radiohjalpsfonden-och-kronprinsessan-victorias-fond
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Kommittén för åldrande har ny ordförande 

Marianne Hermansson har 
blivit utsedd till ny 
ordförande i kommittén 
för Åldrande. Marianne 
blev invald i 
Förbundsstyrelsen vid 
stämman i maj. 

"Åldrande är ett viktigt 
och mycket intressant 
område som FUB bör ägna 
stor uppmärksamhet åt" 
säger Marianne. "Jag har 
precis börjat läsa in mig 
och har redan förstått att 
det finns många stora 
utmaningar att ta itu med 
här för att personer med 
utvecklingsstörning ska få 

ett gott åldrande." I kommittén för Åldrande sitter även ledamöterna Ingela Månsson och Mia 
Wengelin. Ombudsman Kia Mundebo är handläggare i kommittén. Programmet för årets 
åldrandekonferens är färdigt och ligger ute nu. Sprid det gärna inom din kommun - kunskapen 
behövs! Boka in 18 november och boka tidigt så får du rabatt. Programmet kan hämtas här: 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande 

___________________________________________________________________________ 

 

Årets Äldrekonferens går av stapeln 18 november på Essinge konferens som vanligt. Årets program 

och inbjudan finns nu att ladda ner på http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-

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

utvecklingsstörning som åldras. Såväl chefer som medarbetare I vård och omsorg, anhöriga, politiker 

och beslutsfattare är välkomna.                                                                          

Sprid gärna programmet inom din kommun! 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/konferens-om-aldrande
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___________________________________________________________________________ 

Äldre med autism  

Boken är en introduktion till ett 

angeläget område eftersom 

antalet äldre med autism ökar. 

Precis som antalet äldre 

personer med 

utvecklingsstörning ökar.  

Boken är skriven för alla som 

möter den här gruppen, i LSS-

verksamhet, hälso- och sjukvård 

eller på annat sätt.   

Den tar upp bland annat hälsa 
och välbefinnande, 
åldersrelaterade fysiska och 
psykiska förändringar, mediciner 
och livets slutskede.  

Många av de utmaningar som 
möter personer med autism som 
åldras och personerna runt 
omkring dem möter också 
personer med 
utvecklingsstörning och deras 
omgivning.  

Här finns många frågeställningar 
och utmaningar att fundera över 
och det är som alltid viktigt att 
hålla individens behov i fokus.   

  

Boken är skriven av två personer med lång erfarenhet inom området; Mats Jansson, ombudsman på 
Autism och Aspergerförbundet sedan många år och Lena Nylander som är överläkare specialist i 
allmän psykiatri och forskar om autismspektrumtillstånd och andra kognitiva utvecklingsavvikelser 
hos vuxna psykiatripatienter.  

Detta är en viktig bok som tar upp angelägna frågeställningar på ett kunnigt och pedagogiskt sätt.  

Finns att beställa på Autism och Aspbergerförbundets hemsida för 150 kr 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://butik.autism.se/index.php?route=product/product&product_id=128
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Nytt från Utbildningskommittén 

Uppvaktningar 

Kommittén har under vintern haft flera uppvaktningar på utbildningsdepartementet. I mars träffade 

vi vid två tillfällen de olika partiernas ledamöter i utbildningsutskottet och diskuterade 

utbildningsfrågor. Rätt att få att en reell studietid på fyra år i gymnasiesärskolan, kompetens om AKK 

bland skolans personal och då inte bara pedagoger. Andra mycket angelägna frågor är svårigheterna 

att få tillräcklig information för att kunna fatta beslut som förälder i att välja skolform och att när det 

förekommer tvångsåtgärder i skolan ska dessa dokumenteras och utredas. Detta för att det då 

skapas ett underlag för ett aktivt arbete för att förhindra att det överhuvudtaget förekommer.  

Den 9 april uppvaktade Riksförbundet FUB även gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic. 

Vid detta möte tog vi förutom ovannämnda frågor även upp utvärdering av den nya 

gymnasiesärskolans ämnes- och områdesplaner och regeringens skrivelse om utveckling i den 

kommunala sektorn. Den sistnämnda handlar om att det saknas uppgifter om måluppfyllelse inom 

grundsär- och gymnasiesärskolan, något vi vill uppmärksamma ministern på. 

 Med anledning av de nya utredningar som nu pågår inom utbildningsväsendet har kommittén träffat 

dels Grundskoleutredningen och dels utredarna för det nya regeringsuppdraget som Skolverket har 

fått om att förtydliga förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag. 

När det gäller grundskoleutredningen så framförde FUB vikten av att ta med de olika övergångarna i 

arbetet. Även det faktum att förskoleklassen idag inte finns som särskoleform vilket kan innebära fler 

övergångar för de elever som väljer grundsärskoleskola än som det är idag. I samtalen med de 

ansvariga på Skolverket om fritidshem tog vi upp problematiken med att få skolskjutsen att omfatta 

även fritidshem och betydelsen av att personalen på fritidshemmet har kompetens om 

funktionsnedsättning.  

http://www.sou.gov.se/u-201405-grundskoleutredningen/ 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.232449!/Menu/article/attachment/U2015-191-

S_Forskoleklass_fritidshem.pdf 

___________________________________________________________________________ 

Ny remiss 

Under det senaste kommittémötet diskuterade vi förslaget i den statliga utredningen Moderniserad 

studiehjälp 2013:52 som vi även behandlat under förra året. Då förslaget medför ekonomiska 

konsekvenser för elever med utvecklingsstörning som idag beviljas aktivitetsersättning från 19 år så 

har vi fört flera samtal om hur vi som organisation ser på förslaget. Det kommer att skickas in till 

departementet i mitten av juni och därefter kommer vårt svar att finnas på hemsidan.  

http://www.regeringen.se/sb/d/16745/a/219920 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.sou.gov.se/u-201405-grundskoleutredningen/
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.232449!/Menu/article/attachment/U2015-191-S_Forskoleklass_fritidshem.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.232449!/Menu/article/attachment/U2015-191-S_Forskoleklass_fritidshem.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/16745/a/219920
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Årsmöte i Visby  

Årsmötet ägde rum i Pingstkyrkans ljusa lokaler 

i Visby den 15 april och var mycket välbesökt. 

Ordförande Maj-Britt Fallgren hälsade alla 

välkomna och därefter höll Elisabeth Langran, 

förbundsjurist och Anna Gabrielsson, 

ombudsman, i en timme med information om 

kansliets arbete på nationell nivå. Förutom 

information om uppvaktningar på Utbildnings- 

och Socialdepartementet presenterade det nya 

studiematerialet Leva som Svensson om LSS 

och informationshäftena från projektet 

Delaktighet i sikte. Det blev även många frågor 

och förslag på hur vi kan bedriva lokal intressepolitik bl.a. vad gäller sjukvård och boendesituationen. 

Det fanns mycket kunskap och engagemang hos alla närvarande och diskussion blev både intensiv 

och givande.  

___________________________________________________________________________ 

 

FUB på plats under LidingöRuset och LidingöRullet 

 

Den 25 september är det dags för Rullet & Ruset. FUB är för första gången med som 
samarbetspartner vilket innebär att FUB Riks och FUB Stockholm är med i en arbetsgrupp 
tillsammans med Lidingöloppets ledning för att göra loppen till en sådan bra upplevelse som möjligt.  

Vi får en tältplats kostnadsfritt i målområdet där vi kommer att informera om FUB:s verksamhet och 
våra medlemmar som rusat eller rullat i mål är varmt välkomna till tältet för att få lite överraskningar. 
Mer information om detta kommer efter sommaren.  

Mer information om de båda loppen finns här. Använd gärna kampanjkoden FUB vid anmälan så vet 
vi vilka av våra medlemmar som rusat eller rullat så att vi har tillräckligt med överraskningar med oss 
till tältet. 

 

http://www.lidingoloppet.se/sv/Vara-lopp/LidingoRuset/#.VYfurvntmkp
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Dialogmöte i Borlänge 

En solig och blåsig lördag den 18 april 

samlades Dalarnas län till dialogmöte på 

Scandic hotell i Borlänge. Mötet samlade 

ett trettiotal personer från flera av länets 

föreningar. Från Förbundsstyrelsen deltog 

Thomas Jansson, Alf Lundin och Anne 

Leffler, från Riksklippan styrelse var 

Anders Peterson och Jan Pettersson med. 

Jan Pettersson är även fadder för Klippan i 

Dalarnas län. Från förbundets kansli fanns 

Maria Sundström, ny kanslichef, Jesper 

Symreng, förbundsjurist och 

ombudsmännen Eva Borgström och Anna 

Gabrielsson med. Dagen inleddes med att 

Eva Borgström föredrog rapporten ”Ett 

gott liv – om bostad och stöd i bostaden” 

som Riksförbundet tog fram förra året. En 

intressant rapport från Socialstyrelsen som 

Eva nämnde var ”Delaktighet och 

inflytande i genomförandeplanen – 

kunskapsstöd för att arbeta med 

genomförandeplanen”. En viktig fråga som 

gäller bostaden och som Riksförbundet drivit är hyrans storlek. Kostnaden för bostad är en hög utgift 

och den har därför stor inverkan på den enskildes totala ekonomi. Denna fråga utvecklas även i 

rapporten ”Fångad i fattigdom? En ekonomisk kartläggning” som Riksförbundet också tog fram under 

2014. Eva avslutade med att presentera det nya policydokumentet som gäller bostad och nu finns på 

FUB:s hemsida. Jesper Symreng berättade kort om det nya studiematerialet om LSS som heter Leva 

Som Svensson. Studiematerialet är framtaget tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.  

Under eftermiddagen blev det frågor och diskussioner från de olika föreningarna som bl.a. berörde, 

föreningsverksamhet, kontanthantering och LSS-insatsen kontaktperson. Under Klippans möte under 

eftermiddagen handlade samtalet mycket om möjligheten att starta nya Klippansektioner i länets 

föreningar och hur vi bäst kan sprida information om vad Klippan gör. Deltagarna tog också upp att 

tidningen Unik är viktig och att de skulle vilja vara med och påverka vad som står i den. Alla 

representanter berättade också vad som händer i deras olika lokalföreningar och bjöd in andra att 

delta i aktiviteter.    

___________________________________________________________________________ 
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Klippan fyller 20 år! 

 

Klippan fyller 20 år och det kommer att firas den 5-6 december på Hotell Scandic Alvik i Bromma 

utanför Stockholm. Många har redan anmält sig och det finns max 200 platser. Man kan anmäla 7 

personer från varje lokalförening, handledare inräknad. Tanken är självklart att så många personer 

med utvecklingsstörning som möjligt ska vara med så anmäl om möjligt endast en handledare per 

lokalförening. Kostnaden är 1000 kronor per person oavsett om man är deltagare eller handledare. 

Eftersom det är begränsat antal platser så är det inte säkert alla som anmäler sig får en plats. På 

lördagskvällen 5 december åker alla deltagare buss från hotellet till Blå Hallen för att vara med på 

Störd och Stolt-galan. Om du har frågor om anmälan till jubiléet hör av dig till kansliet på 08-508 866 

00 eller klippan@fub.se. För anmälan och information gå in här. 

___________________________________________________________________________ 

FUB presenterar, Störd och stolt-galan 

Blå hallen, Stockholms stadshus, Stockholm, den 5 december 2015 

 

FUB anordnar Störd och stolt-galan för att ta plats, skapa mötesplatser och påverka samhället. Under 

kvällen kommer 10 galapriser att delas ut till personer, verksamheter och företag som är goda 

förebilder. Juryn utgörs av Klippans styrelse med flera. Artister kommer spela och ett känt värdpar 

kommer att leda galan och den kommer eventuellt att TV-sändas. Efterfesten och dans hålls i Gyllene 

salen. Det kommer att finnas 740 platser på galan, fler om den inte TV-sänds. 400 biljetter som 

länsförbunden som fördelar till föreningarna.  

http://www.fub.se/klippan20
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200 biljetter till deltagarna på Klippans jubileum (Klippans festkommitté bestämmer eventuell 

geografisk fördelning) 140 till pristagare, speciellt inbjudna inflytelserika personer och 

företagsbiljetter. Vi uppmanar rörelsen att se till att hälften av biljetterna går till personer med 

utvecklingsstörning. 

Från 1 september går det att boka biljetter. Under 1-30 september får länsförbunden fördela 

biljetterna till lokalföreningarna. De länsförbund som utsett en ansvarig person för förmedlingen av 

biljetterna till sos@fub.se, senast den 20 augusti 2015, får ett visst antal biljetter procentuellt efter 

antal medlemmar i lokalföreningarna. Den 1 oktober återgår eventuellt överblivna biljetterna till 

FUB:s riksförbund. Överblivna biljetter: Från klockan 12:00 den 15 oktober 2015 så släpps eventuellt 

överblivna biljetterna till andra. Då är det först till kvarn som gäller, men max fem per bokning, med 

företräde till FUB-medlemmar.  

Pris: Biljetterna kostar 200 kronor för FUB-medlemmar och 400 kronor för icke FUB-medlemmar. 

Företagsbiljetter kostar 2000 kronor per biljett. Vi avsätter 50 företagsbiljetter. 

Jesper Tottie, kommunikationsansvarig, FUB och Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande, FUB 

Förslag på pristagare och frågor: sos@fub.se   
Mer info kommer på www.fub.se 
Mer om galan och tankarna bakom hittar du här. 

___________________________________________________________________________ 

 

Galapris till bästa förebilderna – FUB efterlyser: goda exempel och förebilder! 

 

Vi söker personer, eldsjälar, verksamheter, kommuner och 

företag, som på olika sätt bidrar till att personer med 

utvecklingsstörning får ett bättre liv. Det finns mycket i samhället 

som behöver förändras för att personer med utvecklingsstörning 

ska få bra levnadsvillkor. Här ser vi stora utmaningar framför oss.  

Genom att lyfta fram och sprida goda exempel, hoppas FUB bidra 

till att fler kan få del av de många bra insatser och initiativ som 

görs runt om i Sverige. 

Hör gärna av Dig! sos@fub.se tel: 08-508 86 600 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:sos@fub.se
http://www.fub.se/
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/brief_sos_galan_juni.pdf
mailto:sos@fub.se
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FUB i media ett axplock 

FUB ryter till mot utköp av kränkande vårdare 
http://www.expressen.se/gt/organisation-reagerar-starkt-mot-utkop-av-krankande-vardare/ 
 

FUB om problematik gode män 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6185455&playaudio=5353393 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6184974 
 

FUB om att mödrar med utvecklingsstörning inte får diskrimineras 
http://www.foraldrakraft.se/articles/sluta-diskriminera-f%C3%B6r%C3%A4ldrar-med-
utvecklingsst%C3%B6rning 
 

Debattartikel tillsammans med HSO förbund angående rätten till information och 
kommunikation för personer med funktionsnedsättning inom hela EU 
http://www.svt.se/opinion/article3005071.svt 
 

FUB om personer som sviks av kommunerna 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6147676&playaudio=5304695 
 

Come together ambassadören Victoria Valverde intervjuad 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6120042 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Mediarapport och lathund för journalister som skriver om vår målgrupp 

På förbundsstämman i maj i år presenterades det gångna årets media 
genomslag som svar på en remiss från 2014 års stämma där det utlovades 
att FUB Riks ska jobba hårdare för att synas och höras mer i media och 
också redovisa resultat av media genomslag.  

Rapporten finns här. 

På förbundsstämman i maj lovades också att FUB Riks ska ta fram en 
lathund för journalister och andra som skriver om vår målgrupp. 
Lathunden har spridits till media via vårt pressrum och finns också på 
FUB:s webbplats. Lathunden finns att ladda ner som PDF här. 

 

Har ni lokala nyheter som ni vill ha hjälp att sprida till media så tveka inte att kontakta mig. Kristina 
Heilborn, kristina.heilborn@fub.se 08-508 866 47 

 

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.expressen.se/gt/organisation-reagerar-starkt-mot-utkop-av-krankande-vardare/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6185455&playaudio=5353393
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6184974
http://www.foraldrakraft.se/articles/sluta-diskriminera-f%C3%B6r%C3%A4ldrar-med-utvecklingsst%C3%B6rning
http://www.foraldrakraft.se/articles/sluta-diskriminera-f%C3%B6r%C3%A4ldrar-med-utvecklingsst%C3%B6rning
http://www.svt.se/opinion/article3005071.svt
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6147676&playaudio=5304695
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6120042
http://www.mynewsdesk.com/se/fub/documents/analysrapport-redaktionell-media-januari-2014-april-2015-45912
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/lathund_for_journalister_och_andra_som_skriver_om_personer_med_utvecklingsstorning.pdf
mailto:kristina.heilborn@fub.se
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Internationellt 

Insamling till Nepal gav över 25 000 kronor! 

Direkt efter den första, förödande 
jordbävning i Nepal den 25 april, 
började Riksförbundet FUB en 
insamling till FUB Örebros projekt i 
Nepal som drivs i samarbete med 
MyRight (www.myright.se). 
Insamlingen omfattade information 
på riksförbundets webbsajt och FUB:s 
olika kanaler på sociala medier, samt 
en extrainsatt insamling på 
temadagen i samband med 
årsstämman i Luleå. Den 12 maj 
inträffade ett nytt jordskalv av nästan 
samma magnitud som den första och 
insamlingen förlängdes med två 
veckor till den 31 maj. Resultatet var 

25 777 kronor, inklusive en anonym donation på 15 000 kronor.  

Man kunde konstatera efteråt att FUB Örebros projekt hade både skonats och drabbats. Skonats för 
att inga dödsfall rapporterades inom projektsfären – d.v.s. bland våra kontaktpersoner och deras 
familjer samt familjer med barn och ungdomar med utvecklingsstörning som kommer till dagcentret 
som FUB Örebros projekt stödjer.  Drabbats för att dagcentret är totalt förstört och tjugoåtta familjer 
som har barn och ungdomar på centret har förlorat sina hem.  

Sedan några veckor tillbaka har FUB Örebros partner haft full fokus på att komma i gång med 
dagcentrets verksamhet i provisoriska lokaler då det är oerhört viktigt att barnen och ungdomarna 
med utvecklingsstörning som går på dagcentret kan återvända till någon form av vardag.     

De insamlade medel, som vidareförmedlas direkt till FUB Örebros partner via MyRight (som hanterar 

projektets övriga ekonomi) går oavkortat till uppbyggnad av ett nytt dagcenter samt till inköp av 

pedagogiskt material till centrets verksamhet.  

Även om insamlingen avslutades den 31 maj finns det fortfarande möjlighet att skicka ett bidrag till 
riksförbundets plusgiro: PG 90 00 57 – 1. Märk gärna inbetalningen med Nepal.  

Kort om projektet: 

I juni 2014, i staden Bidur i Nepal, fick femton barn och ungdomar med utvecklingsstörning möjlighet 
att komma till ett dagcenter för första gången i sitt liv. På centret har man en pedagogisk verksamhet 
och även fysisk rehabilitering. Trots att det bara har gått ett år, kan man se att barnen och 
ungdomarna har gått framåt i sin utveckling på ett sätt som inte var tänkbart när de kom första 
dagen till centret. 

Centrets verksamhet har också gjort det möjligt för många av föräldrarna att börja arbeta, vilken i sin 
tur förbättra familjens ekonomi. Föräldrarna har också fått gå en kort utbildning i hur man kan ge 
stöd till sina barn i hemmet. 

FUB Örebros projekt har bidragit till allt detta och allt stöd som har kommit in via insamlingen bidrar 
till att projektet kan fortsätta trots en stor naturkatastrof! 
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Angelägna diskussioner med våra nordiska systerorganisationer 

Ön Silverskär i den Åländska 
skärgården var mötesplatsen i slutet 
av april för NSR, 
samarbetsorganisationen för FUB och 
FUB:s systerorganisationer i norden. 
Sverige är ordförandeland för NSR 
under 2015 och 2016 och vårens möte 
var det första av två möten under 
2015. På mötena har man både 
gemensamma arbetspass och 
arbetspass där Expertgruppen – d.v.s. 
Klippan med sina systerorganisationer 
- träffas för egna diskussioner. Jan  
Pettersson från Riks-Klippans styrelse 
är ordförande för expertgruppen.  

På Silverskär samtalade expertgruppen om: 

• tillgänglighet i de nordiska länderna för personer med utvecklingsstörning 

• hur man kan komma i kontakt med politiker i de olika länderna 

• hur ser möjlighet till arbete ut i de nordiska länderna för personer med utvecklingsstörning 

FUB:s ordförande Thomas Jansson, 1:a vice ordförande Lillemor Holgersson och kanslichefen Maria 
Sundström var också på plats och deltog i de gemensamma arbetspassen där man hade fokus på: 

• hur man kan utforma ett framtida, gemensamt uttalande om fosterdiagnostik 

• vad man kan lära sig av en undersökning om hälsa och utvecklingsstörning som har gjorts i 
Danmark 

• FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Sverige ratificerade konventionen CRPD år 2008 och den började gälla 2009 i Sverige. Regeringen 

skickade in sin första rapport till FN 2011 och den svenska funktionshindersrörelsens 

alternativrapport kom samma år.  

Thomas Jansson redovisade alternativa rapporten då flera NSR länder har påbörjat sina egna 

alternativrapporter.  

(Man kan läsa FN:s rekommendationer för Sverige på: http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/FNs-

rekommendationer-till-Sverige/ 

Nästa NSR möte äger rum under hösten i Rovaniemi, Finland. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/FNs-rekommendationer-till-Sverige/
http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/FNs-rekommendationer-till-Sverige/
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Inclusion Europe i Rom 

 

Rom var årets mötesplats den 21-22 maj för Inclusion Europes årliga konferens ”Europe in Action”. 

Temat var familjer och att tala med egen röst, s.k. self-advocacy. Liksom på den nordiska träffen 

lyftes vikten av FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ett 

viktigt och kraftfullt verktyg för påverkansarbete. 

För FUB och Klippans räkning deltog ordförande Thomas Jansson, Anna Hildingsson, vice ordförande i 

Riks-Klippan och kanslichef Maria Sundström. Annas aktiva deltagande i föreläsningarna, 

frågestunder och diskussioner var ett lysande exempel på ”self-advocacy”.  

___________________________________________________________________________ 

Påminnelse – Stiftelsen ALA:s kartläggning pågår! 
 
Tack alla ni som har skickat in idéer och förslag på angelägna ämnen kopplad till diagnosen 
utvecklingsstörning. Men vi vet att det finns mycket mer intressant att inhämta från våra drygt 
25 000 medlemmar! 
 
ALA:s kartläggning kommer att fortsätta fram till slutet av året så det finns gott om tid att fundera 
och diskutera tillsammans med familjemedlemmar, medlemmar i din lokalförening eller Klippan- 
förening.  
 
Som vägledning kan ni utgå ifrån följande frågor: 
Vilka områden önskar FUB:s medlemmar att det forskades mer om? Vilka forskningsområden väcker 
medlemmarnas nyfikenhet?  
 
Vilka områden vill man läsa mer om på ALA:s webbplats? 
Skicka gärna in förslag och önskemål direkt till Judith Timoney, ALA:s handläggare på riksförbundets 
kansli: judith.timoney@fub.se 
 
 

___________________________________________________________________________ 

mailto:judith.timoney@fub.se
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Förhandstitt på Studieförbundet Vuxenskolans film om demokrati-projektet MITT VAL 
Studieförbundet Vuxenskolans demokrati-projekt, Mitt Val, är halvvägs inne på År 2. 
Arvsfondsprojektet, som görs i samarbete med FUB, var ursprungligen tänkt att pågå under ett år – 
nämligen ”supervalåret” 2014 och många FUB:are och Klippanmedlemmar deltog i studiecirklarna 
som hölls över hela Sverige. Bland de som deltog i cirklarna var valdeltagandet ca 80% - en fantastisk 
framgång med tanke på att tidigare forskning har visat att röstberättigade personer med 
utvecklingsstörning har haft ett röstdeltagande på ca 20%! 
Utifrån all kunskap som inhämtades under År 1 fick projektet medel från Arvsfonden för att kunna 
driva projektet i ytterligare ett år, med fokus på vidareutveckling av studiematerialet, genomförandet 
av flera studiecirklar och 10-15 SV arenor runt om i Sverige samt ett antal seminarier med relevanta 
myndigheter som arrangeras under hösten. I samband med dessa aktiviteter ska en nyproducerad 
film visas om projektets arbete och framtida visioner. 
SV har godkänt att FUB får sprida länken till en arbetsversion av filmen: 
Länk: https://vimeo.com/130203595 
Lösen: mittval 
Vill din förening ha mer information om hur ni kan involveras i projektet? Ta gärna kontakt med din 
lokala SV avdelning eller Mitt Vals projektledare, Anna Klockner: anna.klockner@sv.se 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 
Riksförbundets kansli säger Hej då! Och Välkommen tillbaka!  

 
 
Cecilia ”Cissi” Olsson började 1984 som forskare på FUB:s 
forskningsstiftelse ALA. Anställningen gick över till Riksförbundet FUB 
så småningom och nu, efter drygt 30 års tjänst inom FUB-familjen, går 
hon i pension. Under åren har väldigt många FUB medlemmar haft 
förmånen att lyssna på Cissis föreläsningar som beskriver ”så alla 
förstår” vad en utvecklingsstörning innebär och hur man kan ge stöd på 
bästa sätt. Utifrån sina dubbla perspektiv som akademiker och 
praktiker inom särskolan, har Cissi varit en oerhört viktigt kunskapskälla 
- som kollega, ALA-konsult och projektledare. Som den sistnämnda höll 

hon i (bland annat) Ninjakoll-satsningen som ledde till filmerna Ninjakoll Ett och Ninjakoll Två, ett 
pedagogiskt material som har fått stor spridning på skolor, gruppboenden och dagligverksamheter. 
 
Till vår stora glädje kommer Cissi att fortsätta med ett antal projektuppdrag inom FUB under en tid 
framöver. Så även om avskedstårtan är uppäten kan vi fortfarande säga ”Välkommen tillbaka efter 
sommaren!” 
 

___________________________________________________________________________ 

https://vimeo.com/130203595
mailto:anna.klockner@sv.se
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Come Together besöker Second hand-butiker 

Come Togethers stora Tanzaniaresa i 

mars var fantastiskt lyckad och kul, 

om än fruktansvärt varmt (+35) och 

mycket kämpa med intensiva dagar. 

Ambassadörerna Axel, Joanna, Viktor 

och Victoria är riktiga förebilder när 

det gäller att representera och att 

vara engagerad! Vi fick med oss 

väldigt många timmar filmat material 

hem som vi nu jobbar med för att för 

att berättelsen om resan ska kunna 

spridas som film till så många som 

möjligt.  

I höst blir det en turné i samarbete med Erikshjälpens Second Hand butiker. Kom och träffa Come 
Together-ambassadörerna och hör dem berätta om resan! Med följer också artisten Baba Gurston, 
artist och lärare från Kenya med egen funktionsnedsättning. Preliminära datum för turnén är 
Jönköping 12/9, Borås 15/9, Göteborg 16/9, Linköping 17/9, Växjö 19/9, Örebro 30/9, Gävle 1/10, 
Stockholm/Spånga 17/10. Sprid gärna detta och håll utkik på www.cometogethereveryone.org för 
mer information.  

I oktober får vi också finbesök från Tanzania och Rwanda när ett helt gäng unga med 
utvecklingsstörning som vi träffade när vi var i Tanzania besöker oss! Mer om detta längre fram. 

___________________________________________________________________________ 

IVO-dagen 2015 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjuder in till en diskussion om strategiska frågor 

inom tillsynsområdet. Under dagen redovisar de även vad de ser inom den riskbaserade 

tillsynen inom respektive region. Du som deltagare erbjuds möjlighet till en dialog med IVO:s 

ledning och medarbetare samt kollegor i regionen. 

IVO-dagen arrangeras på följande orter och tidpunkter: 

Onsdag 4 november Malmö 
Måndag 9 november Stockholm 
Fredag 13 november Göteborg 
Måndag 16 november Jönköping 
Torsdag 19 november Umeå 
Torsdag 26 november Örebro 

Registreringen till IVO-dagen öppnar den 26 augusti. Markera gärna datumet för din region 

redan nu. Vid frågor om IVO-dagen, vänligen kontakta: ivo@travelteam.se 

___________________________________________________________________________ 
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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.  

___________________________________________________________________________ 

Förbundsstämman 

Årets 

förbundsstämma 

hölls på 

Nordkalottens 

konferens strax 

utanför Luleå. En 

artikel om årets 

stämma kommer i 

nästa nummer av 

Unik. Ett av 

inslagen på FUB 

Forum var en 

presentation av 

Professor Per 

Granqvists 

forskning om 

anknytning mellan 

mödrar med 

lindring utvecklingsstörning och deras barn. Han har kommit fram till att problem med anknytning 

mellan dessa mödrar och deras barn inte beror på mödrarnas utvecklingsstörning utan snarare på 

mödrarnas egna upplevelser i barndomen.  

Pehr Granqvists presentation av forskningen som presenterades på stämman finns att ladda ner här. 

Stämman gick också ut med ett uttalande med anledning av dessa forskningsresultat. Uttalandet från 

stämman finns här. 

___________________________________________________________________________ 

Ha en riktigt fin sommar! 
 

http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/forelasning_av_pehr_granqvist_pa_forum_fub.pdf
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/diskriminera-inte-foraldrar-med-utvecklingsstorning-uttalande

