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Utrymme för lokalföreningens kontaktuppgifter

Lättläst om 
Rättsombud

• fub:s rättsombud kan hjälpa 
dig som är medlem i fub.

• Rättsombuden hjälper dig 
att få det stöd du har rätt till 
enligt lagen. Det kan gälla till 
exempel din rätt till bostad, 
personlig assistans, ledsagare 
eller daglig verksamhet.

• Du kan också kontakta ett 
rättsombud om någon gjort 
dig illa eller behandlat dig 
dåligt för att du har en  
utvecklingsstörning.

• Rättsombuden är utbildade 
i lagar och rättigheter som  
gäller personer med  
utvecklingsstörning.

• Rättsombuden väljs av fub 
och har tystnadsplikt.

• Det kostar ingenting att få 
hjälp av fub:s rättsombud.

Riksförbundet FUB
Box 6436
113 82 Stockholm

Lättläst om 
Medlemsrådgivare

• Alla som är medlemmar 
i fub kan få hjälp.

• fub:s medlemsrådgivare kan 
vara till hjälp när du som har 
en utvecklings störning  
behöver tala med någon om  
det som är viktigt för dig.

• Du kan till exempel få veta 
vad fub gör där du bor. 

• Du kan få hjälp att kontakta 
myndigheter som  
kommunen, landstinget  
eller försäkringskassan.

• Medlemsrådgivaren kan 
kontaktas via fub:s 
lokalförening eller via  
fub:s kansli i Stockholm.

• Medlemsrådgivare väljs av fub 
och har tystnadsplikt.

• Det kostar ingenting att få hjälp 
av fub:s Medlemsrådgivare.

Telefon 08-508 866 00
E-post fub@fub.se
Hemsida www.fub.se



Vilka rättigheter har du?
Det är inte enkelt att veta vilka rät-
tigheter man har i samhället. Att 
vara påläst och kunna argumen-
tera är en fördel i kontakten med 
myndigheter. Men ofta behöver 
man utomstående hjälp för att få en 
objektiv bild och veta vad som är 
viktigt att framhålla. Alla barn och 
vuxna med utvecklingsstörning har 
rätt till stöd och service, men ibland 
tolkas lagar och bestämmelser olika 
av myndigheter. Det är då man 
behöver hjälp för att få rätt!

Hjälp i juridiska frågor
fub:s rättsombud hjälper medlem-
marna i juridiska frågor. Rätts-
ombuden har genomgått en grund-
utbildning i juridik med inriktning 
på den lagstiftning som är viktig för 
personer med utvecklingsstörning. 
Rättsombuden får kontinuerlig 
information om rättspraxis och  
lagändringar och fortbildas varje år.

Ett stöd för FUB-medlemmar
fub:s medlemsrådgivare är ett stöd 
för föräldrar som har barn med 
utvecklingsstörning, för vuxna med 
utvecklingsstörning och deras  
syskon eller andra närstående.  
Medlemsrådgivaren är fub-medlem 
och ofta själv anhörig till en person 
med utvecklingsstörning.  
Råd givaren får årlig fortbildning. 

Rådgivning
fub:s medlemsrådgivare kan vara 
ett personligt stöd som hjälper 
dig med information så att du kan 
komma fram till lösningar.
 Det kan vara aktuellt inför 
förändringar som skolval, börja på 
korttids eller flytta hemifrån. 
 Ibland kan man behöva prata 
om utvecklingsstörningens följder i 
vardagen med någon som har egen 
erfarenhet av att vara anhörig till en 
person med utvecklingsstörning.

Kostnadsfri hjälp
Rättsombuden arbetar ideellt i mån 
av tid. Det kostar inget att få hjälp 
av ett rättsombud. Rättsombuden 
har tystnadsplikt.

Rättsombudet kan:
• ge dig information om lagar,  

rättigheter och gällande rätts-
praxis, hjälpa till vid ansökan om 
insats eller vid överklagande

• ge upplysningar om vart du kan 
vända dig och hjälpa till vid

 myndighetskontakter
• bevaka din rätt vid misstanke 

om övergrepp eller andra miss-
förhållanden

På uppdrag av FUB
Rättsombuden utses och arbetar på 
uppdrag av Riksförbundet fub. På 
www.fub.se finns aktuell informa-
tion om vem som är ditt närmaste 
rättsombud och kontaktuppgifter. 
Du kan också kontakta fub:s kansli 
och få information om rättsombud.

Myndighetskontakt
Rådgivaren kan också vara ett stöd 
i kontakterna med olika myndig-
heter. Det kan handla om stöd inför, 
under och efter ett möte.

Nätverk
Medlemsrådgivarna kan förmedla 
kontakt med andra som befinner 
sig i en liknande situation. De kan 
bilda nätverk för medlemmar, med 
eller utan utvecklingsstörning, som 
befinner sig i olika skeden i livet.  
De kan även ha samtalsgrupper  
eller ordna föreläsningar i ett  
aktuellt ämne.

Rättsombud
Det räcker inte med att ha rätt, man måste få rätt också!

Medlemsrådgivare
När du behöver någon att prata med!

Vill du arbeta som rättsombud? Kontakta fub. Vill du arbeta som medlemsrådgivare? Kontakta fub.


