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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

Trevlig sommar önskar vi på kansliet! 

 

När detta brev går ut är det dagen före midsommarafton. 

Här på kansliet är många borta på semester men vi har 

öppet hela sommaren. Vi hoppas ni har förståelse för att 

svarstiderna kan bli lite längre eftersom vi är få som 

jobbar. 

De som är på semester kommer att lägga in automatiskt 

svarsmejl där det står när de är tillbaka samt vem ni 

eventuellt kan nå istället. De lägger också in automatiskt 

svar i telefonen. 

Observera att under vecka 30 och 31 är växeln öppen 

endast mellan klockan 9 och 11.30. 

Nyhetsbrevet tar sommaruppehåll och återkommer den 

22 augusti. 

Trevlig sommar önskar alla på kansliet! 

                                                                
 

JUNI 2017 

Hej! 

Här kommer sommarläsning 
precis före midsommar. Redan 
nu märks det att många har 
tagit ledigt. 

Det har varit en intensiv vår 
och jag hoppas vi alla får en 
härlig sommar för att ladda 
batterierna inför en 
händelserik höst. 

Som vanligt är Nyhetsbrevet 
som en påse blandade 
karameller med mycket smått 
och gott i. 

Jag hoppas ni alla finner något 
just ni tycker är intressant i 
brevet. Mejla eller ring mig 
gärna och tipsa om sådant som 
kan intressera andra 
lokalföreningar och län. 

Soliga sommarhälsningar 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare, 
Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

 

mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
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FUB Skellefteå startar om!                             
Lokalföreningen i Skellefteå har 

legat nere en tid. Men nu finns en 

ny interimsstyrelse och 

medlemmarna tänker starta igen. 

Till ny ordförande valdes 

Christina Burvall, Kassör Birgit 

Landin, sekreterare Helena 

Nilsson, vice ordförande Sara 

Brännström, ledamöter Mattias 

Stenberg och Tommy Eriksson. 

Valberedning Leif Andersson samt revisor Birgit Finnberg. 

- Det är glädjande för hela FUB-familjen, säger Jan-Åke Wendel, förbundsstyrelsen, och 

Per Liljeroos, teamledare för organisationsstödsgruppen på förbundskansliet, som besökte 

Skellefteå för att hjälpa till med uppstarten av den nya föreningen. 

- Lokala FUB föreningar är enormt viktiga för att driva det intressepolitiska 

påverkansarbetet i kommunen. De är självklart också mycket betydelsefulla för att skapa 

gemenskap och aktiviteter för medlemmarna. Genom sin lokala förening kan 

medlemmarna även få råd, stöd och information. Det gläder oss att Skellefteåborna åter 

har tillgång till allt det en lokalförening kan tillföra säger Jan-Åke och Per. 

 

På djupet – en podd från Socialstyrelsen  
Socialstyrelsens podd På djupet tar upp olika frågor med 

koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan 

handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, 

organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer 

Det finns till exempel ett avsnitt med titeln:  

”Om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga” som kan vara av intresse 

för FUB:are. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.  

Experterna Sara Lundgren och Anders Bergh pratar om vad välfärdsteknik är och hur det 

kan användas i vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. 

Klicka här för att komma till På djupet 

                                       
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/padjupet-podd/Files/index.html?utm_content=alla&utm_campaign=nyhetsbrev_170523&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Ta chansen att tycka till!  

Lite försenat har jag börjat ringa runt till länsförbund och lokalföreningar. Stort tack till 

alla er som tagit er tid att prata med mig och framföra fakta och åsikter och tankar om 

framtiden. Det är enormt värdefullt att få ta del av det! Jag ringer en eller två per dag så 

det kommer ta ganska lång tid innan jag hunnit prata med er alla, därför upprepar jag info 

nedan: 

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!   

Varma  hälsningar Kia Mundebo, verksamhetsutvecklare Riksförbundet FUB. Mejl 

kia.mundebo@fub.se         Tel. 08-508 866 27  

 
Rekordstor insamling på årets förbundsstämma 

Sedan många år tillbaka har man inlett FUB:s 

förbundsstämma med en insamling till en 

internationell verksamhet riktad till personer med 

utvecklingsstörning. I år kom inspirationen till 

insamlingen från oväntat håll – nämligen en artikel i 

Svenska Dagbladet om vardagen i Aleppo, Syrien. I 

artikeln beskriver journalisten, Gunilla von Hall, sitt 

möte med 57-åriga Abu, som driver ett hem i Aleppo 

för personer med utvecklingsstörning. Han förlorade 

hela sin familj i ett bombattentat men vägrade ändå 

att överge de boende på hemmet. Han förklarar, ”Min dödade dotters namn var Ahlam, 

som betyder drömmar. Med mitt hem för sjuka förverkligar jag min egen dröm och till 

hennes ära.” 

 

Genom mejlkorrespondens med Gunilla von Hall kunde FUB få en försäkran om att 

insamlade medel kunde nå Abu genom hennes FN kontakter, som även kunde följa upp 

hur pengarna används. I sitt mejl till FUB, skriver Gunilla: Abu gör ett osannolikt bra 

jobb under extremt svåra förhållanden. De behöver all hjälp de kan få. 

Sagt och gjort! Tack vare stämmans stora generositet kan 7 055 kronor skickas till Abus 

hem. Under hösten kan vi förhoppningsvis återkomma med en uppföljning.  

Skulle en lokalförening/föreningar vara intresserade av att fortsätta stödja Abus arbete, 

hör av er till Judith Timoney på kansliet: 

judith.timoney@fub.se  

mailto:kia.mundebo@fub.se
https://www.svd.se/klar-syriens-overlevare-tror-pa-drommen-om-en-ljus-framtid/om/kriget-i-syrien
https://www.svd.se/klar-syriens-overlevare-tror-pa-drommen-om-en-ljus-framtid/om/kriget-i-syrien
mailto:judith.timoney@fub.se
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Tips på andra nyhetsbrev  
Nyhetsbrev för sällsynta diagnoser 

Klicka här för Nyhetsbrev NFSD 

 

  Nyhetsbrev från Nationellt kompetenscenter Anhöriga 

  Klicka här för Nyhetsbrev NKA 

 

HSO blir nu Funktionsrätt Sverige 
Riksförbundet FUB är medlemi Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden). 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för 41 funktionsrättsförbund, som 

tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Uppdraget är att driva övergripande 

frågor gentemot regering, riksdag och centrala 

myndigheter. Målet är ett samhälle för alla. 

 

Funktionsrätt 

Funktionsrätten – rätten att fungera i samhällslivets alla 

delar på lika villkor – handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina 

mänskliga rättigheter. 

 

 

Styrelsearbete på distans med Office 365    
FUB:s Office 365-systemet innehåller många funktioner för samarbete och 

kommunikation. 

Förutom e-post och dokumentarkiv har styrelsen möjlighet att använda t.ex. Yammer, 

SharePoint och Skype för företag för att underlätta styrelsearbetet på distans. 

 

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 365support@fub.se för att få ett Office 365-ko 

nto                               
 
 

. 

http://www.nfsd.se/prenumerera-pa-nyhetsbrev/
http://www.anhoriga.se/prenumeration/
mailto:365support@fub.se
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Berätta om Intradagarna- lägre pris fram till 10 augusti!                          

 

Hjälp till att sprida information om Intradagarna till alla som 

arbetar inom LSS eller annat stöd till personer med 

utvecklingsstörning! Skicka länken nedan till alla som kan vara 

intresserade av att gå! 

Vi har haft problem med anmälningsformuläret. Därför förlänger 

vi det lägre priset till och med den 10 augusti 2017 – så passa på! 

 

Intradagarna 25–26 september 2017 – studiedagarna för alla som arbetar med stöd till 

personer med utvecklingsstörning. Vi har bjudit in föreläsare som kan ge inspiration och 

kunskap. Dessutom delas Årets Intrapris ut och dagen avslutas med paneldiskussion: För 

och emot vinstdrivna verksamheter inom LSS. Läs mer om Intradagarna på 

www.fub.se/intradagarna-2017 

Tidskriften Intra, FUB och Kunskap och kompetens samarbetar för att genomföra 

Intradagarna. 

Illustrationen är gjord av Emelie Lundin, Konstskolan Linnea. 

Grattis till FUB Östra Göinge som fått ta emot pris  
FUB Östra Göinge fick Idrotts- och 

Fritidspriset 2016 från Östra Göinge 

kommun. Priset är på 5000 kr. Den 24 

maj på Göingeafton var medlemmar 

från FUB Östra Göinge på galakväll 

med mingel och mat i Knislinge 

Folkets park. 

 

- Vi är stolta och glada att bli 

uppmärksammade för detta och har nu 

möjlighet att göra fler aktiviteter, 

berättar Ingela Winther från FUB Östra Göinge. 

Läs mer om motiveringen till att de fick priset på Riksförbundets facebooksida. Inlägget 

postades 7 juni.  

 

Stort grattis till FUB Östra Göinge!                                          

 

Foto: Mikael Persson/MiP Media 

Göinge Afton 2017 

 

                                        

 

http://www.fub.se/intradagarna-2017
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/
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Vad händer? 

Fler tips för att hålla koll på vad som händer:  

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  

Lägg gärna www.fub.se/om-fub/aktuellt som favorit i din 

webbläsare – i vänstermenyn på den sidan når du alla tre 

ovanstående och dessutom sidan med de senaste 

nyhetsbreven från förbundskansliet, www.fub.se/nyhetsbrev.  

 

Få in pengar till lokalföreningen! Tips från FUB Avesta 
 

- Förra året tjänade vi nästan 100 000 kr på 

bingolottförsäljningen berättar Lars Hedström, kassör i 

FUB Avesta. När Loket var programledare gick det ännu 

bättre men vi säljer ändå runt 40-50 lotter i veckan nu.  Till 

jul och uppesittarkvälllen sålde vi 1200 lotter 2016. På bara 

3 dagar sålde jag 800 lotter!  

- Det gäller att hitta en bra, central plats där många 

människor passerar. Innan ICA började sälja lotter själva, 

fick vi sitta där och sälja. Numer får vi sitta på COOP på helgerna. Vi ska försöka 

hitta någon ny bra plats där vi kan sitta i veckorna också. Många vill numer swisha 

betalningen och då är det bäst att använda ett privat mottagarkonto och sedan föra 

över pengarna till föreningen. Annars försvinner mycket av pengarna då banken tar 

både en fast avgift och avgift per transaktion om föreningen står för kontot.  

- -Visst krävs en del jobb men det är också roligt att sälja lotterna och det ger ett stort 

tillskott i kassan avslutar Lars. 

Om ni är intresserade av att starta lottförsäljning kan ni läsa mer här: 

https://www.folkspel.se/ 

På bild: Lars Hedström säljer Bingolotter 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt
http://www.fub.se/nyhetsbrev
https://www.folkspel.se/
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Tips om gratis webbutbildning om autism                  
 e-autism är en kostnadsfri webbkurs som är öppen för 

alla. Den passar alla som möter autism i arbetet i boende, 

daglig verksamhet, korttidshem, skola, som handläggare 

eller något annat. Kanske är du "ny på jobbet", timvikarie 

eller liknande och vill ha en introduktion. Men även du som har mer erfarenhet kan göra 

kursen. På en arbetsplats eller i ett arbetslag kan innehållet fungera som utgångspunkt för 

gemensamma reflektioner och diskussioner. 

Naturligtvis kan du som själv har någon form av autism, är närstående eller av annan 

anledning är intresserad också göra kursen. 

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i åtta olika avsnitt som tillsammans 

kortfattat beskriver vad autism är och hur vi kan tänka runt det för att ge ett 

individuellt anpassat stöd till den som behöver och önskar det. I avsnitten berörs bland 

annat tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. 

Sprid info till alla som behöver! Information om utbildningen finns på Autism och 

Aspbergerförbundets hemsida och länk till utbildningen finns HÄR 

 
 

 

  

http://www.autism.se/
http://www.autism.se/
http://www.autism.se/introduktion
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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. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem under 2017 när vi 

tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.  

I varje nummer av Unik kommer det mer information om arbetet med LSS – läs där 

också! 

 

Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel? 
Medlemmarna är vår bästa kunskapskälla! 

Med hjälp av vår medlemspanel vill vi fortsätta att utvecklas som 

organisation genom att hämta in medlemmarnas synpunkter i 

olika aktuella frågor. Under 2017 kommer det att handla om LSS. 

Genom att svara på webbenkäter med ett fåtal frågor vid varje 

tillfälle, kan alla som är med i medlemspanelen bidra till FUB:s 

intressepolitiska påverkansarbete. Den första enkäten handlar om 

daglig verksamhet. Den finns i två versioner; för dig som har daglig verksamhet och för 

dig som är anhörig/ställföreträdare till en person som har daglig verksamhet.  

Vill du vara med i medlemspanelen? Skicka din mejladress till lss@fub.se, så ser vi till 

att du kommer med. Det går naturligtvis bra att gå ur panelen när som helst. 

Välkommen! 
 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
mailto:lss@fub.se


FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

9 

Material för regionalt och lokalt påverkansarbete 
Använd gärna våra artiklar i nyhetsbrevet och Unik som 

underlag i det lokala och regionala påverkansarbetet. 

Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden) har tagit fram 

en användbar ”verktygslåda” med praktiska tips på hur man kan 

gå tillväga. Se länken nedan: 

 http://funktionsratt.se/vart-arbete/verktygslada-for-paverkansarbetet/ 

  

I Unik nr 3, som kommer ut veckan efter Midsommar, kommer vi att skriva om: 

-  innehållet i FUB:s seminarier under politikerveckan i Almedalen. Det blir även kortare 

intervjuer med moderatorerna för respektive seminarium. Samtliga seminarier kommer 

att filmas för webbsändning. Filmerna (45 – 60 min långa) kan, t.ex., användas i 

samband med styrelsemöten eller ligga till grund för temakvällar med medlemmar under 

hösten. 

 I Unik nr 2 fanns bland annat: 

- en artikel om innehållet i Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänsten och i 

myndighetens lägesrapport 2017 om insatser och stöd till personer med 

funktionsnedsättning Inspektionen för Vård och Omsorgs, IVO, tillsynsrapport. Ett par 

artiklar handlade om lokalföreningars påverkansarbete om habiliteringsersättningen. Där 

fanns även en presentation av Barbro Lewins rapport om rättssäkerheten vid 

myndighetsutövning gällande LSS-insatser i Uppsala.  

Två debattartiklar som Riksförbundet har skrivit:  

-   en artikel om barnfamiljernas situation och LSS-insatser för barnfamiljer – den var 

införd på Aftonbladet Debatt i maj. 

Klicka här och läs debattartikeln 

-  en artikel om rapporten ”Det handlar om miljarder – En metodanalys av hur 

assistansfusket bedöms av svenska myndigheter” – den var införd på Dagens samhälle i 

maj. 

Klicka här för att läsa artikeln 

 

Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se                        
Använd vår nya speciella mejladress om du ska skicka ett meddelande som handlar om 

LSS.           

http://funktionsratt.se/vart-arbete/verktygslada-for-paverkansarbetet/
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/mmelE/sa-kan-du-fa-lss-att-fungera-igen-regner
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tveksam-metod-bakom-pastaenden-om-lss-fusk-17179
mailto:lss@fub.se
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Riksförbundet FUB medverkar med fyra 

högaktuella seminarier under politikerveckan i 

Almedalen, Visby, som äger rum den första 

veckan i juli.  Se http://www.fub.se/om-

fub/aktuellt/nyheter/fub-i-almedalen-2017  för mer detaljerad information om FUB:s 

seminarier. Under bilagor finns programblad för varje seminarium att skriva ut.  

Hela programmet för Almedalsveckan finns på: www.almedalsveckan.info/event/list 

 

OBS! Extrainsatt seminarium. Det första seminarium i Almedalen som är 

tillgängligt för personer med utvecklingsstörning:  

Sluta komma med dåliga ursäkter – alla har rätt till nätet 

Onsdag den 5/7, klockan 15:45-16:45. Plats: Skeppsbron, H 112. Funktionsrätt Sveriges 

(f.d. Handikappförbunden) tält. 

Idag hittar man en av de sista utposterna för digital segregation i LSS-verksamheter för 

personer med utvecklingsstörning. Med anpassade program kan personer som inte läser 

och skriver bli fullt kompetenta vid datorn. Seminariet visar hur och varför förlegade 

attityder alltjämt skapar hinder. 

 

Övriga seminarier: 

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda? 

Tisdag den 4/7, klockan 09:30-10:15. Plats: Mötesplatsen Full delaktighet, Birgers gränd 

1, ”Packhusplan”. Seminariet filmas för webbsändning. 

 

Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller 

Arbetsförmedlingens miljarder? 

Onsdag den 5/7, klockan 09:30-10:15. Plats: Birgers gränd 1, ”Packhusplan”. Seminariet 

filmas för webbsändning. 

 

Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar? 

Onsdag den 5/7, klockan 14:00-15:00. Plats: Skeppsbron, H 112. Funktionsrätt Sveriges 

(f.d. Handikappförbunden) tält  

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fub-i-almedalen-2017
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fub-i-almedalen-2017
http://www.almedalsveckan.info/event/list
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LSS-dagarna i Umeå och Östersund – anmälan öppnad! 

Nu går det att anmäla sig till LSS-dagen i Umeå den 2 september och till LSS-dagen i 

Östersund den 7 oktober. Ni som bor i norra delen av landet: ta chansen att vara med och 

påverka! Vårt mål är att samla 500 röster från hela Sverige. 500 röster som berättar vad 

olika LSS-insatser möjliggör. Men också vad som behöver bli bättre för att människor 

med utvecklingsstörning och deras anhöriga, ska kunna leva som andra.  

 Riksförbundet anordnar LSS-dagen i Umeå tillsammans med Länsförbundet FUB i 

Västerbotten.  

I Östersund är det Riksförbundet tillsammans med Länsförbundet Jämtland som 

arrangerar dagen.  

LSS-dagen är gratis för medlemmar i FUB och Klippan. 

Lunch och för- och eftermiddagskaffe ingår. FUB betalar 

däremot inte resor och ev. hotellövernattning.  

 

 

För program och anmälan till LSS-dagen i Umeå se: 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea   

För inbjudan (programmet är ej klart) och anmälan till LSS-dagen i Östersund se: 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund 

 

 

För er i södra delen av landet – LSS-dag i Malmö 25 november 

Notera datumet! Anmälan till LSS-dagen i Malmö 

är ännu inte öppnad. 

 25 november: Malmö 

Har du frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia 

Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller  

08-50 88 66 41. 

 

 
 
 

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-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
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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! 

                                              

 

LSS-rapport av Bengt Westerberg 

Den 

13 juni bjöd Bengt Westerberg in till ett seminarium om sin nya rapport Personlig 

assistans - en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen. Åtskilliga 

representanter för funktionshinderrörelsen, assistansanordnare, journalister och en och 

annan riksdagsledamot syntes i konferenslokalen på Finlandshuset i Stockholm.  

Arbetet med rapporten har stöttats av tolv brukar- och anordnarorganisationer, varav 

Riksförbundet FUB är en. Rapporten utgår ifrån direktiven för den pågående översynen 

av LSS och assistansersättningen. På FUB:s webbplats finns ett referat av rapportens 

innehåll och en film från seminariet. http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-

rapport-av-bengt-westerberg  

Från Riksförbundet FUB var förbundsordförande Thomas Jansson, kanslichef Maria 

Sundström, ombudsman Eva Borgström och förbundsjurist Nina Alander. 

Också Camilla Bäckström från Stiftelsen ALA lyssnade på seminariet.  

 

 

 

http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-rapport-av-bengt-westerberg
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-rapport-av-bengt-westerberg
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Kanslichefen har ordet   
 Första delen av 2017 har för Riksförbundet FUB handlat om LSS och 

den utredning som pågår. Som ni vet har vi nu genomfört två av de 

fem planerade LSS-dagarna. De tre återstående är i Umeå, Östersund 

och Malmö. Ta chansen att vara med och påverka – det är viktigt att 

alla gör sin röst hörd! 

 

Lika viktigt är det att ni är med och påverkar internt. Just nu och några 

månader framöver pågår en undersökning där alla länsförbund och 

lokalföreningar har möjlighet att framföra sina åsikter vid en rundringning (läs mer om 

det inne i Nyhetsbrevet). 

 

Just nu pågår rekryteringsprocessen inför att anställa en ny förbundsjurist och i 

skrivande stund är vi inne i slutskedet av processen. Det ser hoppfullt ut att få en ny kraft 

på plats så snart som möjligt eftersom vi har en intensiv höst framför oss. 

 

Men vad de flesta av oss just nu ser fram emot är väl ändå sommaren? Själv ska jag 

innan semestern börjar åka till Almedalen och ser fram emot en intensiv och givande 

vistelse där. Riksförbundet arrangerar fyra seminarier i år och vi som är där kommer 

även gå på många andra. Förhoppningsvis kommer vi knyta många nyttiga och 

spännande kontakter till oss. 

 

Kansliet är öppet hela sommaren, men bemanningen är bitvis väldigt låg så jag ber er om 

förståelse för lite längre svarstider än vanligt under sommarmånaderna. 

 

Jag önskar er en riktigt skön sommar! 

 

   

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 

 
 

 

 
Riksförbundet FUB  

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

 


