
 

Rapport från FUB Forum och Förbundsstämman i Luleå 8-10 maj 2015 

Anknytning hos barn till mödrar med utvecklingsstörning. 

Helgen på FUB Forum i Luleå fick vi lyssna på prof. Pehr Granqvist som gjort den första vetenskapliga 

undersökning om barn, och hur de knyter an när mamman är lindrigt utvecklingsstörd. Han kom fram 

till att mammans intellektuella förmåga hade inget samband med anknytningen till barnet. Däremot 

om mamman hade varit med om svåra saker i sin uppväxt, och/eller levde under ekonomiskt sämre 

förhållanden. 

Att vara delaktig – så mycket mer än att bestämma pratade Ann-Marie Stenhammar om. Ofta 

handlar det om planeringen av stödet som man behöver och har rätt till. Det kan vara boendestöd 

när och av vem. En planering av personens dagliga verksamhet kan det också handla om. Barn ska 

också få inflytande och vara delaktiga. Det finns en rapport på hos Socialstyrelsen om att vara 

delaktig i genomförandeplaner.  

FUB familjestöd har undersök vilket stöd föräldrar som själva har en utvecklingsstörning får i sitt 

föräldraskap. Iren Åhlund och en mamma berättade för oss. Det finns väldigt olika stöd i landet är 

ofta bundet till enskilda personer engagemang.  

Tre länsförbund berättad om hur dom jobbade i dom olika länen. Västernorrland, Västra Götaland 

och Jämtland. Intressant det handlade om festivaler, föreläsningar, utbildningar och samverkan med  

lokalföreningar. 

Det Outsagda nytt projekt pratade Ann-Marie Stenhammar om. Projektet handlar om de tankar och 

känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas - de tankar som 

vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda. Det kan handa om att inte berätta för sitt 

barn om sitt/sina funktionsnedsättningar.  

Come Together berättade om sin verksamhet Come Together har som mål att fler barn med 

funktionsnedsättning i Tanzania och Rwanda ska få gå i skola. ”Störd och Stolt” är ett projekt som 

drivs av FUB med stöd av PostkodLotteriet. Syftet med projektet är att sticka hål på de fördomar som 

finns om personer med utvecklingsstörning, och att ifrågasätta vad som är ”normalt”. 

På gång från Studieförbundet Vuxenskolan  

 LSS – Leva Som svensson  

 Mitt val år 2 

 God mans-utbildning (lära sig att prata med huvudmannen bland annat)  

 Kultur och Kvalitet (teatrar konstnärer och andra kulturgrupper) ordna konferens.   

 

Några saknade från nya Förbundsstyrelsen  

Stämman blev ganska lugn en ny ledamot från Riksklippan valdes in i förbundsstyrelsen Anna 

Hildingsson hon är Riksklippans vice ordförande. Jan Pettersson från Riksklippans och Anne Leffler 

lämnade sina uppdrag i förbundsstyrelsen.  

64 ombud från hela landet medverkade. Endast fyra motioner varav en från FUB Västerås.  



 

Vi fick möjlighet att ställa många frågor till förbundsstyrelsen. Många frågor runt kommunikation 

mellan förbundsstyrelsen, föreningar och kansliet. Det var många intressanta frågor från ombud med 

egen erfarenhet. Många var positiva och vill starta Klippan sektioner runt om i landet. Klippans 

Västerås ordförande Michael Wikström berättade för många om hur Klippan i Västerås bildades.  

Förbundsstyrelsen lovade att fixa en Basutbildning för oss under hösten 2015. Många i vår nya 

styrelse vill gå en basutbildning även Klippan ledamöter. Örebro hängde på direkt. Vi återkommer 

inom kort med mera information. Alla är välkomna att medverka inte bara styrelsen i FUB Västerås.  

Förbundsstämman lämnade ett uttalande om nya forskningen Anknytning hos barn till mödrar med 

utvecklingsstörning. Det finns snart att läsa på FUB hemsida och Västerås FUB.  

FUB delar ut hederspris till ICA:s tidigare koncernchef Kenneth Bengtsson 

I samband med Riksförbundet FUB:s stämma i Luleå så delades årets hederspris ut. FUB delar årligen ett 

hederspris till personer som genom sin gärning gjort något betydelsefullt för att förbättra eller förändra 

livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning. Årets pris tilldelades i kväll ICA:s tidigare koncernchef 

Kenneth Bengtsson.  

Motiveringen till att utse Kenneth Bengtsson till hederspristagare: 

För Kenneth Bengtssons mod att våga bryta fördomar. Att våga gå mot det politiskt korrekta och göra något 

riktigt för en liten grupp i samhället. Hans skärpa handlar om att se den enskilda människan och samtidigt leda 

ett stort företag och utifrån det ta steget att med värme och humor låta en praktikant börja i butiken och visa 

att alla människor betyder lika mycket i dagens Sverige. 

 

Underhållningen på lördagen var trevlig med ett härligt band från Luleå alla med egen erfarenhet av 

funktionsnedsättningar. Kvällen höjdpunkt var när en av deltagarna bjöd upp nya kanslichefen Maria 

Sundström till dans och avslutade med ett Let's dance lyft till alla applåder.  

Vi pratade om höjdpunkterna på FUB forum och Förbundsstämman jag och Klippans Ordförande på 

väg hem från Luleå vi var överens att träffa andra var kanon och föreläsningen om Anknytning hos 

barn till mödrar med utvecklingsstörning var jättebra och på Lättlyssnad. 

Störd och Stolt och Come Together var härliga att lyssna på och se film och bilder från Tanzania och 

Almedalen.  

 

På gång 5 december kommer en stor fest att äga rum i Stadshuset i Stockholm Klippan firarna 20 år 

och Riksförbundet 60 år 2016. Mera information kommer.  

Glöm inte att uppdatera dig på vår hemsida www.vasteras.fub.se och Riksförbundet FUB www.fub.se  

Vid datorn Margareta Hallner Ordförande FUB Västerås 073-041 21 13 eller 

margareta.hallner@fub.se  


