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Protokoll från FUB:s förbundsstämma  
Aronsborg, Bålsta 

den 21-22 maj 2016 

 

 

§ 1 Förbundsstämman öppnas Förbundsordförande Thomas Jansson öppnade 

Riksförbundet FUB:s förbundsstämma 2016 med  

att presentera förbundsstyrelsen.  

Första vice ordförande Lillemor Holgersson berät-

tade att årets insamling går till flyktingar med funk-

tionsnedsättning genom UNHCR.  

Därefter hölls en tyst minut för alla FUB:are som 

lämnat oss, särskilt Klippans tidigare ordförande 

Lars Olof Olsson som gick bort i april.  

Thomas Jansson gjorde också en tillbakablick på  

det senaste året och uppmanade hela FUB-rörelsen 

att se vilken makt vi faktiskt har att påverka. 

   

§ 2 Förbundsstämmans 

behöriga utlysande  

Förbundsstämman förklarades behörigt utlyst. 

   

§ 3 Upprop av ombud och 

fastställande av röstlängd 

Förbundsstämman beslutade 

 att fastställa röstlängden. 

Röstlängden fastställdes genom upprop av samtliga 

ombud. 

Totalt antal röstberättigade ombud: 73 

   

§ 4 Fastställande av dag- och 

arbetsordning samt 

arbetsformer 

Förbundsstämman beslutade 

 att fastställa föreslagen dagordning med klar-

görandet att nomineringen är avslutad klockan 

15:30 den 21 maj 2016 och att innan dess ska 

eventuella nya nomineringar lämnas in skrift-

ligt.  

 att fastställa arbetsformerna för förbundsstäm-

man enligt förslag i handlingarna. 
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§ 5 Val av förbundsstämmans 

presidium 

Göran Stridsberg redovisade valberedningens 

förslag till förbundsstämmans presidium. 

Förbundsstämman beslutade 

 att enligt valberedningens förslag välja: 

 a) Förste ordförande Emma Henriksson 

till förbundsstämmans förste ordförande. 

 b) Andre ordförande Anne Carlsson 

till förbundsstämmans andre ordförande. 

 c) Två sekreterare  Nina Alander och Victoria Sjöström, förbundskansliet, 

till förbundsstämmans sekreterare. 

 d) Tre protokolljusterare Bo Malmberg, Malmö 

Jan-Erik Florberger, Lidköping 

Maria Alm, Umeå 

till justerare av förbundsstämmans protokoll. 

 e) Fyra rösträknare Kjell Clasborn, Södermanland 

Lotta Larsdotter Karlsson, Karlskoga-Degerfors 

Nils-Erik Karlsson, Kalmar län 

Willy Engebrethsen, Hallands län 

till rösträknare. 

 f) Redaktionsutskott Alf Lundin, förbundsstyrelsen 

Annelie Sylvén Troedsson, förbundsstyrelsen 

Jesper Symreng, förbundskansliet  

till redaktionsutskott. 

   

§ 6 Rapport från Riks-Klippan Anders Peterson, avgående ordförande i Riks-

Klippans styrelse, rapporterade från Riks-Klippans 

arbete det senaste året.  

Ledamöterna i Riks-Klippans styrelse har bland 

annat deltagit i Almedalsveckan, på Europe in 

Action i Rom och på konferens med Halmstad 

Högskolas projekt om egenorganisering. 

Ledamöterna har skrivit ”Klippan har ordet” i 

FUB:s tidning Unik och Klippans mediegrupp har 

utvärderat tidningen Unik samt tillsammans med 

Medis5 träffat radioprogrammet Klartext för utvec-

klingsarbete.  

Styrelsen har besökt Steg för Steg i Finland och 

fick bland annat information om erfarenhetstalare 

och hur intressebevakare (motsvarande god man) 

fungerar i Finland.  
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Klippans 20 års-jubileum firades med att Klippan 

var med på Störd och stolt-galan och även med en 

egen dag med intressanta föreläsningar. 

Samarbetet mellan förbundsstyrelsen och Riks-

Klippans styrelse utvecklas med gemensamma 

möten och fadderskap.  

Anders Peterson informerade också om Klippans 

verksamhetsplan som Klippans riksstämma 2016 

beslutade om.  

Klippans nya ordförande Anna Hildingsson presen-

terade sig och sa att det ska bli jätteroligt att jobba 

med Klippan, förbundsstyrelsen och kansliet. 

Anders Petersons presentation finns på Klippans 

webbplats.  

   

§ 7 Stadgeenliga ärenden  

 a) Årsredovisning 

 

Ordförande Emma Henriksson gick sida för sida 

igenom FUB:s årsredovisning med förvaltnings-

berättelse samt resultat- och balansräkning. 

Ombuden gav synpunkter på årsredovisningen och 

diskussion fördes inledande kring de mål som for-

mulerats, särskilt kring målet om en lokalförening 

och Klippansektion i varje kommun, i förhållande 

till de svårigheter som finns att bedriva intresse-

politik i regioner där föreningarna är få.  

  Även arbetet med LSS debatterades och ombud 

påpekade att lokalföreningarna behöver stöd i LSS-

frågor. Förbundsstyrelsen påminde bland annat om 

materialet LSS – Leva Som Svensson som finns för 

att öka kunskapen om LSS samt att inte minst i 

LSS-frågan behöver alla hjälpas åt. 

Diskussion fördes också under avsnittet ”Framtida 

utveckling” om vilket uppdrag referensgruppen 

fått, på vilket förbundsstyrelsen svarade att former-

na inte är helt klara, men att grunduppdraget är att 

ta reda på vilket stöd lokalföreningarna behöver.  

På frågor om Klippans medverkan i framtidsarbetet 

svarade förbundsstyrelsen att särskilda möten 

genomförs med Riks-Klippans styrelse och flera 

Klippan-sektioner. Synpunkter om formuleringen 

”inte särlösningar” besvarade förbundsstyrelsen 
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med att det handlar om samarbetet med Klippan.  

Annat som framkom var bland annat önskemål om 

formulerade uppdrag för kommittéerna och tydli-

gare redovisning som skiljer mellan verksamhet 

och projekt. 

  Förbundsstämman beslutade 

 att godkänna årsredovisningen med två rättelser 

och lägga den till handlingarna. 

Rättelser:  

FUB:s förbundsstämma 2015 hölls i Luleå, inte i 

Umeå.  

Riks-Klippans styrelses fyra sammanträden som 

omnämns hölls 2015, inte 2014. 

 b) Revisionsberättelser  

 

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl, Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers AB, samt lekmanna-

revisorer Anders Bond och Kjell Göran Hansson 

avlade tre olika revisionsberättelser som alla åter-

finns i FUB:s årsredovisning 2015. 

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl, Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers AB, bedömer att 

Riksförbundet FUB i grunden är ett välskött för-

bund med begränsad risknivå. Utifrån den risk-

analysen har revisor Ulrika Granholm Dahl och 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB granskat 

dels FUB:s förvaltning och internkontroll samt dels 

FUB:s bokslut och årsredovisning. Utifrån gransk-

ningen av FUB:s förvaltning och internkontroll 

anses räkenskaperna vara i god ordning med ända-

målsenliga ekonomirutiner och den interna kont-

rollen är god. Förvaltningsrevisionen följer också 

upp styrelsens arbete utifrån stadgar och fattade 

beslut och det senaste året har revisor Ulrika Gran-

holm Dahl följt upp styrelsens beslut om en om-

organisation av riksförbundets kansli och bedömer 

att styrelsens beslut inte har stått i strid med vare 

sig stadgar eller tidigare beslut och fattades på goda 

grunder. Dock har styrelsen underskattat behovet 

av förankring och information.  

Granskningen av FUB:s årsredovisning visar att 

den upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
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december 2015.  

Auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl, Öhr-

lings PricewaterhouseCoopers AB, tillstyrkte att 

förbundsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen samt tillstyrkte att förbundsstäm-

man beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvars-

frihet för räkenskapsåret. 

Lekmannarevisor Anders Bond, kommenterade 

några av de punkter som finns i hans revisionsber-

ättelse, och menade att det utöver den ekonomiska 

granskningen finns ett behov av en granskning ur 

demokratisk synvinkel. Styrelsen har ett arbetsgi-

varansvar, påpekade Anders Bond, och i år har man 

gjort en mycket stor omorganisation, enligt Anders 

Bonds bedömning på ett sätt som inte står i 

överensstämmelse med arbetsmiljölagen, vilket är 

allvarligt eftersom det blivit problem med arbets-

miljön och en rapport från företagshälsovården 

visar att personalen mår dåligt och att situationen  

är kritisk. Anders Bond menar att styrelsen har 

överskattat sina befogenheter och inte beaktat 

arbetsmiljölagen. Anders Bond framförde också  

att för den person med utvecklingsstörning som är 

anställd ska det vara en speciellt utformad miljö 

vilket man gått ifrån då man tagit bort stödet som 

fanns och motiverat det med att det inte ska vara 

särbehandling, vilket är märkligt då inkludering för 

personer med utvecklingsstörning kräver speciella 

åtgärder.  

Anders Bond hävdade avslutningsvis att styrelsen 

begått allvarliga fel mot sin personal samt att en 

sådan viktig principförändring som att inkludering 

står i motsats till särbehandling måste stämman 

besluta om.  

Lekmannarevisor Kjell Göran Hansson infor-

merade om sin egen revisionsberättelse som åter-

finns i sin helhet i årsredovisningen och i sak helt 

ansluter till auktoriserad revisor Ulrika Granholm 

Dahls revisionsberättelse.  

Kjell Göran Hansson läste upp revisionsberättel-

sens uttalande om att årsredovisningen ger en rätt-

visande bild av förbundets resultat och ställning 

och att han tillstyrker att resultaträkning och 

balansräkning fastställs samt att styrelsens 
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ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Kjell Göran Hansson återgav sin uppfattning om 

varför det blev tre olika revisionsberättelser. Han 

har full respekt för att auktoriserad revisor Ulrika 

Granholm Dahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB, lämnat en egen revisionsberättelse och har 

själv inte övervägt att göra en revisionsberättelse 

tillsammans med Anders Bond. Kjell Göran Hans-

son uppfattar att det råder en konspirationsteori då 

samma fråga tas upp igen trots att förklaring läm-

nats, och exemplifierar med ett utdrag ur e-post 

från Anders Bond angående förbundsordförandes 

agerande. Kjell Göran Hansson påtalar ett brott mot 

revisorers tystnadsplikt då Anders Bond i ett 

Facebookinlägg refererat ett möte med revisorer, 

kanslichef och förbundsordförande samt påtalar  

det olämpliga i ett Facebookinlägg där Anders 

Bond framför åsikter kring val av ordförande.  

Kjell Göran Hansson lämnade in sin inlaga för att 

biläggas protokollet och avslutade med att redogöra 

för den sista punkten som är en bedömning av om 

Anders Bond skadat förbundet. 

Bilaga 1: "Revision år 2015; FUB:s förbunds-

stämma 21-22 maj 2016", Kjell Göran Hansson 

Förbundsstämman beslutade 

 att lägga revisionsberättelserna till 

handlingarna. 

 c) Fastställande av  

balans-och 

resultaträkning 

Förbundsstämman beslutade 

 att fastställa balans-och resultaträkning år 2015. 

 d) Beslut om ansvars-

frihet för förbunds-

styrelsen 

 

Förbundsstämmans ordförande konstaterade att alla 

tre revisorer tillstyrkt att förbundsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen samt tillstyrkt 

att förbundsstämman beviljar förbundsstyrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Abbas Haghjo, Västerbottens län, yrkade att ansvars-

frihet inte ska beviljas – inte på grund av den ekono-

miska delen utan på grund av hur styrelsen hanterat 

verksamhets- och organisationsförändringar.  

Efter omröstning beslutade förbundsstämman  

 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015 

med röstetalet 49 för och 14 emot. 
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§ 8 Förslag till nya stadgar Förbundsstämman behandlade motionerna 

nummer 1, 2, 3 och 4, som innehåller förslag 

angående stadgarna. Förbundsstyrelsens förslag 

till beslut, som återfinns i handlingarna till 

förbundsstämman, var att säga ja till motion 

nummer 1 om förbundsstämma vartannat år, ja till 

motion nummer 2 om riksstämma vartannat år, nej 

till begränsning i stadgarna av mandatperioder för 

förbundsstyrelseledamöter enligt motion nummer 3 

och delvis ja till förslag i motion nummer 4 om 

begränsning av mandatperioder för ledamöterna i 

Riks-Klippans styrelse då detta föreslogs införas i 

God föreningssed, men inte i stadgarna.  

Pentti Lamberg, förbundsstyrelsen, motiverade 

förslaget att ordna förbundsstämma vartannat år 

med att det ger mer tid för behandling av motioner 

och stämmer överens med Klippans beslut under 

Klippans riksstämma beslutade om riksstämma 

vartannat år. När det gäller begränsningar av hur 

länge en ledamot kan sitta i FUB:s förbundsstyrelse 

respektive Riks-Klippans styrelse anser förbunds-

styrelsen att det räcker att det står i God förenings-

sed, vilket det redan gör angående förbunds-

styrelsen, men behöver skrivas in angående Riks-

Klippans styrelse.  

Det inkom yrkanden om att säga nej till motion 

nummer 1 om förbundsstämma vartannat år med 

motiveringarna att det vore att förhasta sig under  

en period av förändringar, att det är viktigt att 

lokalföreningarna ska få göra sina röster hörda  

och att längre tid mellan stämmorna inte skulle 

förbättra informationen till medlemmarna. 

Motionären Elaine Johansson, Västra Götaland, 

talade för motionen med motiveringen att det finns 

andra sätt att sprida information och ge inflytande 

eftersom förbundsstämmorna med all formalia och 

administration tar mycket arbetstid i anspråk. Det 

kom också förslag om att FUB återinför ordföran-

dekonferenser, kanske med någon form av besluts-

mandat, istället för dialogmöten, och att förbunds-

stämmorna kan göras kortare och enklare.  

Förbundsstämman beslutade 

 att säga nej till förbundsstyrelsens förslag om 

förbundsstämma vartannat år enligt motion 
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nummer 1, efter en omröstning då 48 ombud 

röstade ja till förslaget och 20 ombud röstade 

nej, vilket inte gav den trefjärdedelsmajoritet  

av antalet röstande som krävs för beslut som 

gäller ändring av stadgarna. 

 att säga ja till motion nummer 2 om att Klip-

pans Riksstämma ska genomföras vartannat år. 

 att säga nej till motionen om att införa en be-

gränsning i stadgarna om hur länge en person 

kan sitta i förbundsstyrelsen.  

 att delvis säga ja till motionen att införa en be-

gränsning hur länge en person kan sitta i Riks-

klippans styrelse genom att begränsningarna 

införs i form av en rekommendation i God 

föreningssed.  

 att anta förbundsstyrelsens förslag om att ändra 

rikssektionen Klippans stadgar 2 och 4 §§, i 

enlighet med vad som beskrivits i handlingarna 

på sidan 42. 

   

§ 9 Arvoden till förbunds-

styrelsen och övriga 

Göran Stridsberg, valberedningen, redogjorde för 

valberedningens förslag, som finns på sidan 16 i 

handlingarna, och klargjorde att de ändringar som 

gjorts är att vid telefonmöte över en timme ges 

visst arvode samt att medlemsrådgivare och rätts-

ombud får ett årligt arvode om 10% av prisbas-

beloppet.  

Lotta Larsdotter Karlsson, Karlskoga Degerfors, 

undrade vad som hänt med frågan som kom upp  

på förbundsstämman 2015 om varför Klippans 

ordförande har lägre arvode. Göran Stridsberg 

svarade att man vill titta vidare på hur exempelvis 

bostadsbidrag kan påverkas av ett arvode. 

Förbundsstämman beslutade 

 att fastställa arvodesregler 2016-06-01–2017-

05-31 enligt valberedningens förslag. 

   

§ 10 Val  Göran Stridsberg, valberedningen, redovisade 

under punkterna 10 a, b, c, d valberedningens 

förslag och berättade vilka som är nominerade  

samt vilka som stod till förfogande eftersom det 
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inte framgick i handlingarna. 

 a) Val av ordförande 

 

Valberedningen föreslog Thomas Jansson till 

ordförande. Även Harald Strand var nominerad  

och sluten omröstning begärdes.  

Efter omröstning beslutade förbundsstämman  

 att till ordförande välja Thomas Jansson, 

Vagnhärad, för en tid av tre år (omval).  

 b) Val av två ordinarie 

ledamöter 

 

Valberedningen föreslog Marianne Hermansson 

och Elisabeth Sandlund, till ordinarie ledamöter. 

Även Alf Lundin, Stefan Römer och Simon 

Ilhammar var nominerade och sluten omröstning 

begärdes. 

Efter omröstning beslutade förbundsstämman  

 att till ordinarie ledamöter välja Marianne 

Hermansson, Lund, för en tid av tre år (omval) 

och Elisabeth Sandlund, Stockholm, för en tid 

av tre år (nyval). 

 c) Val av en ersättare   att till ersättare välja Stefan Römer, Lerum, för 

en tid av tre år (omval). 

 d) Eventuellt fyllnadsval Inget fyllnadsval gjordes.  

   

§ 11 Val av tre förtroendevalda 

revisorer, två ordinarie och 

en ersättare 

Förbundsstämman beslutade  

 att till ordinarie lekmannarevisorer välja Kjell 

Göran Hansson, Hässleholm, och Kerstin 

Tegnér, Kungsbacka, samt till ersättare välja 

Nils Grandstrand, Kungsbacka.  

   

§ 12 Val av valberedning Förbundsstämman beslutade  

 att till valberedning för Riksförbundet FUB 

välja Lotta Larsdotter Karlsson, Karlskoga 

Degerfors, Fredrik Berntsson, Orust, Alf 

Lundin, Berg, och Isabel Wigforss, Laholm, 

samt Monica Gebart, Vilhelmina, till ersättare. 

 att välja Alf Lundin till sammankallande för 

valberedningen. 

   

§ 13 Val av stadgekommittén tre 

personer, varav en utses av 

förbundsstyrelsen 

Förbundsstämman beslutade  

 att välja Anders Pettersson, Boden, och Kjell 
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Clasborn, Katrineholm Flen Vingåker, till 

stadgekommitté. 

Pentti Lamberg är utsedd av förbundsstyrelsen och 

Jesper Symreng, förbundsjurist, är adjungerad. 

   

§ 14 Uppföljning av motioner 

från Förbundsstämman 

2015 

Motion nummer 1 till förbundsstämman 2015  

om en ny insats i LSS 

Jesper Symreng, förbundskansliet, redogjorde för 

hur FUB arbetat med motionen. FUB har ända 

sedan förra LSS-utredningen framfört krav på en 

ny LSS-insats för personer som inte bor i bostad 

med särskild service eller har assistans. 

Motion nummer 2 till förbundsstämman 2015  

om bra hälso- och sjukvård 

Lillemor Holgersson, förbundsstyrelsen, har arbetat 

i FUB:s hälso- och sjukvårdskommitté, som bland 

annat har initierat ett temanummer om hälsa och 

sjukvård av Unik och utifrån diskussion om mam-

mografi uppvaktat Socialstyrelsen och SKL samt 

samarbetat med Regionalt Cancercentrum Sthlm-

Gotland om en broschyr om mammografi. Just nu 

ligger fokus på årliga hälsokontroller med 

läkemedelsgenomgång.  

Motion nummer 3 till förbundsstämman 2015  

om FUB:s och Klippans namn 

Lillemor Holgersson, förbundsstyrelsen, informe-

rade om att Klippans riksstämma 2016 beslutat att 

Klippan ska byta namn till Inre Ringen. En arbets-

grupp har diskuterat frågan om FUB:s namn, som 

upplevs långt, och kommer att efterlysa förslag från 

medlemmarna.  

Motion nummer 4 till förbundsstämman 2015  

om ordval inom FUB 

Jan-Åke Wendel, förbundsstyrelsen, konstaterade 

att FUB använder och ska fortsätta använda ordet 

utvecklingsstörning.  

Förbundsstämman beslutade  

 att anse uppföljningen av motionerna avklarad. 
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§ 15 Motionsbehandling  

   

 Motion nummer 5 

Inbetalningsavi för 

medlemsavgiften och 

medlemskort kommer 

samtidigt 

Jan-Åke Wendel, förbundsstyrelsen, föredrog 

förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut.  

Thomas Jansson, förbundsordförande, tillade, 

apropå synpunkter på medlemssystemet, att 

fortlöpande dialog förs med KomMed för att 

förbättra.   

Förbundsstämman att beslutade:  

 att motionen anses besvarad. 

   

 Motion nummer 7 

Boendestöd ska ingå i LSS 

 

Annelie Sylvén Troedsson, förbundsstyrelsen, 

föredrog förbundsstyrelsens yttrande och förslag 

till beslut och tillägger att det går att ge yttrandet 

till riksdagsledamöter som kan använda det som 

underlag för motioner i riksdagen. 

På en fråga om den i yttrandet omnämnda listan 

med förslag om LSS till departementet svarade 

Thomas Jansson, förbundsordförande, att den finns 

tillgänglig.  

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen är besvarad och 

 att FUB ska fortsätta att arbeta för att de nya 

LSS-insatserna boendestöd och personlig 

service införs i lagen. 

   

 Motion nummer 8 

Vård av unga vuxna som 

omfattas av LSS finns inte 

men saknas. 

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen bifalles och 

 att FUB ska fortsätta att arbeta för den utökade 

rättighet som motionären förespråkar. 

   

 Motion nummer 9 

Införande och tydliggöran-

de av tjänstemannaansvar 

utifrån sin yrkesutövning i 

samband med bistånds-

handläggning 

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen anses besvarad i enlighet med 

förbundsstyrelsens förslag. 
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 Motion nummer 10 

Digitalt samtalsrum – 

Adobe Connect eller dylikt 

 

Förbundsstämman beslutade:  

 att det planerade arbetet med ny teknik och nya 

arbetssätt fortsätter samt 

 att motionen därmed är besvarad. 

   

 Motion nummer 11 

Angående FUB:s arbete 

inom området kognitivt 

stöd, tillgänglighet och 

standardisering 

 

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen är besvarad och 

 att FUB ska tillsätta en arbetsgrupp som ska 

arbeta fram ett förslag om hur FUB kan fort-

sätta arbeta med ökad kognitiv tillgänglighet i 

samhället. Arbetsgruppen ska utreda vilka 

personella och ekonomiska resurser som krävs 

för att delta i standardiseringsarbete. Arbets-

gruppen ska dessutom föreslå finansiering för 

eventuellt deltagande. 

   

 Motion nummer 12 

Avtal om läkarmedverkan 

samt årliga hälsokontroller 

 

Margareta Hallner, Västerås, informerade om att i 

Västmanland har man, efter ett initiativ från habili-

teringen, tecknat avtal med samtliga vårdcentraler 

om att alla inom LSS har rätt till hälsokontroller 

varje år och det utgår en ersättning från landstinget.  

Margareta Hallner yrkade att förbundsstämman 

förtydligar att det ska gälla alla inom LSS och inte 

bara de som har särskilt boende varpå förbunds-

stämman ändrade i andra att-satsen. 

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen bifalles i första delen på så sätt att 

FUB (riksförbundet) ska fortsätta verka för att 

kommunerna sluter avtal med landstingen om 

läkarmedverkan. 

 att motionen bifalles i andra punkten genom att 

FUB (riksförbundet) verkar för att alla inom 

LSS:s målgrupp får möjlighet till årliga hälso-

kontroller. 

   

 Motion nummer 13 

Angående dialogmöten 

 

Kennerth Björn, Växjö, påpekade att inbjudan bör 

formuleras om eftersom det hitintills sett ut som att 

man kan åka över hela landet på riksförbundets 

bekostnad.  
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Förbundsstämman beslutade:  

 att avslå motionen då ett ska-krav från förbunds-

stämman kan bli ett hinder i att utveckla dialog-

mötesformen och verksamheten samt ur ett eko-

nomiskt perspektiv. 

Första att-satsen ströks. 

   

 Motion nummer 16 

Länsförbundens uppdrag 

och FUB organisation 

Gert Iwarsson svarade, efter en önskan om förtyd-

ligande angående länsförbundens uppdrag, att den 

regionala nivån är viktig på grund av landstingen 

och regionerna. Exempel har kommit på det när det 

handlat om hälsokontroller och annat som lands-

tingen och regionerna står för. Annelie Sylvén 

Troedsson hänvisade till sin genomgång av värde-

grunden dagen före, där det fanns tydliga uppdrag 

för länsförbunden.  

Det kom också önskemål från Lars Jalkevik, Falun, 

om förtydligande av länsförbundens mandat och 

uppdrag gentemot lokalföreningarna vad gäller 

exempelvis sammanslagningar och ekonomi. 

Abbas Haghjo lyfte att det finns länsförbund som 

riskerar nedläggning och att det är oklart vad som 

händer ifall ett länsförbund läggs ner.  

Förbundsstämman beslutade:  

 att bifalla motionen genom att riksförbundets 

nya organisation för organisationsstöd fortsätter 

det påbörjade arbetet med att utforma stöd till 

organisationens olika nivåer, nivåer som utfor-

mats för att följa samhällets organisation 

 att motionen därmed är besvarad. 

   

 Motion nummer 17 

FUB:s internationella 

arbete 

 

Abbas Haghjo, Västerbottens län, och Maria Alm, 

Umeå, påpekade att FUB måste aktivt hämta in 

internationell forskning och kunskap och Maria 

Alm lämnade in ett tilläggsyrkande.  

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen anses vara besvarad i första delen 

genom riksförbundets policy för internationellt 

samarbete som reviderades och antogs av för-

bundsstyrelsen i november 2015. 
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 att motionen anses vara besvarad i andra delen 

genom vårens möte med projektaktiva i enga-

gerade lokalföreningar som blev startskottet för 

en diskussion om hur föreningarnas internatio-

nella samarbete kan fortsätta framöver, utifrån 

enskilda föreningars förutsättningar genom den 

fastställda budgeten som har en särskild post för 

internationellt samarbete. 

 att motionen anses vara besvarad i tredje delen 

genom förbundsstyrelsens avsiktsförklaring 

gällande en diskussion om projekthantering och 

egenavgiftsfinansiering. 

Förbundsstämman ställde sig bakom 

tilläggsyrkandet: 

 att FUB ska aktivt verka för att ta del av inter-

nationell forskning och goda exempel som rör 

vår målgrupp. 

   

 Motion nummer 21 

Hälso- och sjukvård 

 

Förbundsstämman beslutade:  

 att motionen bifalles i första punkten på så sätt 

att FUB (riksförbundet) i sin dialog med rege-

ringen och andra relevanta myndigheter fort-

sätter sitt arbete i att verka för en reglering av 

uppsökande verksamhet för personer i LSS-

bostäder och daglig verksamhet. 

 att motionen anses besvarad i andra punkten 

men bifalles delvis på så sätt att FUB (riks-

förbundet) ska lokalisera exempel på existe-

rande samordningsavtal, sprida dessa och infor-

mera länsförbunden om möjligheterna till att 

upprätta sådana med landstingen/regionerna. 

 att motionen anses besvarad i tredje punkten. 

 att motionen bifalles i fjärde punkten på så sätt 

att FUB (riksförbundet) fortsätter sitt arbete i att 

verka för en ökad kunskap kring utvecklings-

störning och bemötande av personer med utvec-

klingsstörning hos alla berörda vårdgivare. 

   

  Förbundsstämman beslutade avslutningsvis:  

 att anse alla motioner behandlade. 
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  Av förbundsstyrelsen avvisade motioner 

behandlades inte av förbundsstämman: 

  o Motion nummer 6 – Subventionerade 

intradagar 

o Motion nummer 14 – Behovet av adekvat 

kompetens hos kansli och kansliledning 

o Motion nummer 15 – Vikten av förankring 

inom rörelsen vid organisationsförändring 

m.m. 

o Motion nummer 18 – Information från 

förbundsstyrelsen 

Motionerna återfinns i handlingarna tillsammans 

med motivering av förbundsstyrelsen. 

   

§ 16 Verksamhetsinriktning 

2017-2019 

 

Thomas Jansson, förbundsordförande, presenterade 

förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinrikt-

ning och inledde med att läsa förslaget till ny vision 

för FUB och berätta om de fem fokusområdena: 

o En förening och en styrelse, sida vid sida 

o Effektiv samhällspåverkan 

o Fler och aktiva medlemmar 

o Fokuserad kommunikation 

o En ekonomi i balans 

Thomas Jansson talade också om det som omskrivs 

i förslaget till verksamhetsinriktning, att den kom-

mande regionindelningen kommer att påverka 

FUB.  

En aktiv diskussion om verksamhetsinriktningen 

följde och förtydliganden önskades. Synpunkter 

som framkom i diskussionen var exempelvis att 

strategier för sociala medier saknas, att det inte 

finns någon formulering om ”goda levnadsvillkor” 

som är så viktig i LSS, att talet om forskning och 

utveckling inte syns i verksamhetsinriktningen. 

Thomas Jansson påpekade att verksamhetsinrikt-

ningen är övergripande och ska brytas ner i en 

verksamhetsplan.  

På kritik om att rättighetslagen LSS inte finns med 

under rubriken ”Effektiv samhällspåverkan” svara-
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de Thomas Jansson att FN-konventionen om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning lyfts 

fram för att få styrka och kan gå hand i hand med 

LSS.  

Kritik framkom om sammanblandning av vision 

och metoder, vilket Gert Iwarsson, förbundsstyrel-

sen, medgav. 

Det ställdes frågor om mål för medlemsökning med 

15% och ökade intäkter och det framkom önskemål 

om att förbundsstämman presenteras verksamhets-

plan och budget, vilket Gert Iwarsson, förbunds-

styrelsen, ansåg svårt.  

På synpunkter att man saknar gruppen med fler-

funktionsnedsättning och även personer med 

utvecklingsstörning som åldras, svarade förbunds-

styrelsen att det handlar om alla medlemmar och 

särskilda grupper inte nämns.  

Diskussion uppstod särskilt om visionen och Mai 

Eriksson, Botkyrka Salem, yrkade att visionen på 

sidan 18 byts ut. En grupp bestående av förbunds-

stämmodeltagare som är aktiva i Klippan fick i 

uppdrag att skriva ett nytt förslag.  

Förbundsstämman att beslutade:  

 att fastställa förslaget till verksamhetsinriktning 

för 2017-2019 med undantaget att visionen 

formuleras om. 

 anta det nya förslaget till vision för Riksförbun-

det FUB: Ett samhälle, en värld, där personer 

med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som 

alla andra.  

   

§ 17 Fastställande av 

medlemsavgift för 2017 

 

Kennerth Björn, Växjö, yrkade att medlemsavgif-

ten höjs med tio kronor per medlem med syftet att 

kunna erbjuda alla medlemmar en kollektiv olycks-

fallsförsäkringen genom FUB-medlemskapet. 

Förbundsstyrelsen, genom Gert Iwarsson, ställde 

sig bakom Kennerth Björns förslag och drog till-

baka sitt eget förslag. 

Lars Jalkevik, Falun, påpekade att det finns olika 

typer av olycksfallsförsäkringar och att 10 kronor 

troligen inte räcker så långt, men har man fler 
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försäkringar så får man ut ersättning från alla. Det 

är viktigt att informera om vad den tänkta olycks-

fallsförsäkringen innehåller. 

Carin Mellberg, Sundsvall, ville att det tydliggörs 

att det ska vara riksförbundet som ansvarar för 

information om försäkringen och kopplingen till 

medlemskapet. 

Förbundsstämman att beslutade:  

 att höja medlemsavgifterna för 2017 med tio 

kronor per medlem (140 kronor per huvud-

medlem, 40 kronor per familjemedlem) i syfte 

att ha en kollektiv olycksfallsförsäkring ingåen-

de i medlemskapet för alla medlemmar. 

   

§ 18 Stämmoförhandlingarna 

avslutas 

 

Förbundsstämmans ordförande Emma Henriksson 

förklarade 2016 års förbundsstämma avslutad.  

Thomas Jansson, förbundsordförande, tackade 

förbundsstämmans presidium samt avgående 

förbundsledamoten Alf Lundin. Thomas Jansson 

passade också på att presentera förbundskansliets 

personal innan förbundsstämman övergick till den 

traditionella avslutande frågestunden med 

förbundsstyrelsen. 

 

 

Vid protokollet: 

   

   

Victoria Sjöström  Nina Alander 

Sekreterare  Sekreterare 

   

   

Emma Henriksson  Maria Alm 

Förbundsstämmans ordförande  Justerare 

   

   

Jan-Erik Florberger  Bo Malmberg 

Justerare  Justerare 
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