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 Praktisk information  

Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta (utanför Stockholm) 

Tider: Registreringen av deltagare öppnar kl 11:30 

 torsdagen den 19 maj. 

 Buffélunch finns framdukad från kl 12:00. 

 Riksstämman startar kl 13:30. 

 Riksstämman slutar kl 12:00 med lunch 

 fredagen den 20 maj. 

 Temadagen, FUB Forum, börjar kl 13:30  

 den 20 maj och avslutas lördagen den 21 maj med lunch. 

Resor: Bussen åker från Cityterminalen i Stockholm 

 torsdagen den 19 maj kl 11:30. 

 Ni kan se på skyltarna (Gate) varifrån den går. 

 På Cityterminalen kommer även Pia Sandberg 

 att finnas på plats. 

 Om man blir försenad med högst 10 minuter ska 

 man ringa henne. Längre än så kan bussen inte 

 vänta. Hennes nummer är 08 – 508 866 41. 

 Lördagen den 21 maj avgår returresan kl 14:00. 

 Riksförbundet FUB betalar inte för taxi. 

 Om man missar bussen tar man pendeltåget 

 till Bålsta station. Därifrån kan man ta taxi 

 till Aronsborg. 

Frågor: Conny Bergquist, Klippan-rådgivare, 08-508 866 37. 

 conny.b@fub.se 

 Monica Carlsson, Klippan-sekreterare, 070-638 60 04. 

 monica.c47@telia.com 

informationinformation

mailto:conny.b@fub.se
mailto:monica.c47@telia.com
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Torsdagen den 19 maj 2016 

11:30 OBS! Buss från Cityterminalen och via Bromma 

12:00-13:30 Lunchbuffé 

 

13:30-15:30 Välkommen/Inledning 

 En tyst minut 

 Forskning/Internationellt samarbete  

 Rapport från RTAF = Trafikverkets nationella råd för 

 tillgänglighet och användbarhet för personer med 

 funktionsnedsättning 

15:30-16:00 Fika 

16:00-17:30 Riksstämman öppnas av ordförande Anders Peterson 

 Förhandlingarna inleds. 

 Se den föreslagna dagordningen. 

19:00 Middag med dans 

 

Fredagen den 20 maj 2016 

07:00–08:30 Frukost 

08:30-10:00 Riksstämman fortsätter 

10:00-10:30 Fika 

10:30-11:30 Ombud och handledare har möte var för sig 

11:30-12:00 Riks-Klippans stämma avslutas  

12:00-13:30 Lunch 

Program för Riksstämman 2016 
receptprogram
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Fredagen den 20 maj 2016 

13:30-17:00 FUB Forum är tillsammans med deltagare från FUBs 

 Förbundsstämma 

19:00 Festmiddag med underhållning 

 

Lördagen den 21 maj 2016 

07:00-08:30 Frukost 

09:00-12:00 FUB Forum fortsätter 

12:00 Lunch 

14:00 Buss avgår till Cityterminalen 
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Lista över alla ombud  

 

Listan över alla deltagare finns i eget häfte. 

 

 

människaombud
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Förslag till dagordning  

för Riksstämman 

1 Riksstämman öppnas 

2 Har kallelsen och alla papper skickats ut i tid? 

3 Regler för Riksstämman 

4 Uppräkning av alla ombud 

5 Förslag till dagordning 

6 Val av Riksstämmans presidium 

 a) Val av ordförande på Riksstämman 

 b) Val av vice ordförande på Riksstämman 

 c) Val av en sekreterare på Riksstämman 

 d) Val av två protokollsjusterare och två rösträknare 

 e) Val av medhjälpare 

 f) Val av redaktionsutskott 

7 Verksamhetsberättelse för år 2013 – 2015 

8 Val av styrelse och valberedning 

 a) Val av ordförande i Rikssektionen Klippans styrelse 

 b) Val av vice ordförande i Rikssektionen Klippans styrelse 

 c) Val av fem ledamöter i Rikssektionen Klippans styrelse 

 d) Val av valberedning, fyra ledamöter,  

  varav en sammankallande 

9 Motioner till Riksstämman 2013 

 Vad har hänt med motionerna från förra Riksstämman? 

10 Verksamhetsplan för år 2016 – 2018 

 Ombuden och styrelsen pratar om verksamhetsplanen  

 när handledarna har ett samtal om olika funktionsnedsättningar 

 och handledarrollen. 

11 Riksstämman avslutas. 

receptdagordning
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Förslag till presidium  

för Riksstämman 

 

 

Ordförande Krister Ekberg Stockholm 

 

Vice ordförande Markus Petersson Helsingborg 

 

Sekreterare Sara Nurmi Huddinge 

 

Protokollsjusterare 2 av ombuden på Riksstämman 

Rösträknare 2 av ombuden på Riksstämman 

 

Medhjälpare Kitte Arvidsson, Stockholm 

 

Redaktionsutskott 1 person från Klippan 

 Conny Bergquist med handledare 

 

A människorpresidium
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Regler för Riksstämman  

1 Räck upp Ditt röstkort när  

 Du vill fråga något. 

 

2 Börja prata när Du har fått mikrofonen. 

 

3 Börja alltid med att säga vad Du heter 

 och varifrån Du kommer. 

 

4 Prata så att alla förstår. 

 

5 Använd inte svåra ord. 

 

6 Upprepa inte vad andra har sagt. 

7 Prata inte för länge. 

 

8 Räck upp det röda stoppkortet om Du 

 behöver få en kort paus för att prata 

 med Din handledare 

 Visa det gröna kortet när Du är klar. 

 

9 Handledaren får bara prata om Du har 

 svårt att säga vad Du vill. 

 Då ska handledaren tala om att han eller 

 hon hjälper ombudet. 

 

10 Passa tiderna! 

receptregler
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Verksamhetsberättelse  

     för år 2013 - 2015 

 

Verksamhetsberättelsen för år 2013 – 2015  

finns i ett eget häfte. 

 

 

papperverksamhetsberättelser
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Valberedningens förslag  

till styrelse för Riks-Klippan 

år 2016 - 2018 

 

 

Ordförande, 3 år Anna Hildingsson Lidköping 

 

Vice ordförande Jan Pettersson Eskilstuna 

 

Ledamöter 3 år (5 st) Per-Åke Berglund Söderhamn 

 Stefan Bartsch Stockholm 

 Gunilla Karlsson Falkenberg 

 Sara Brännfors Skellefteå 

 Kristine Petersson Kalmar 

 

 

gruppstyrelse
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Val av valberedning  

för år 2016 - 2018 

 

Från stämman 2013 till stämman 2016 har 

följande personer ingått i Riks-Klippans 

valberedning: 

 

Ordförande Mattias Melin Jönköping 

Övriga ledamöter Barbro Pihl Malmö 

 Fredrik Berndtsson Henån 

 Annelie Johansson Växjö 
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Motioner                   

till Riksstämman år 2013 

Hur har Riks-Klippans styrelse arbetat med motionerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion nummer 1 

pappermotioner
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Motion nr 1 

Medlemmar med utvecklingsstörning ska bestämma i FUB 

Sammanfattning 

Motionären menade att medlemmar med 

utvecklingsstörning inte får bestämma 

inom FUB. Motionären föreslog bl a att 

minst hälften av ledamöterna i Förbunds- 

styrelsen ska ha en utvecklingsstörning. 

Länsförbundet FUB i Stockholms län ställde 

sig inte bakom motionens förslag. 

Motionen avslogs vid Riksstämman 2013. 

Motivering 

Det pågår ett arbete med att utveckla 

arbetssätt och arbetsformer. Detta för att 

stärka inflytande och påverkansmöjligheter 

för Riks-sektionen och Riks-Klippans 

styrelse gentemot förbundsstyrelsen. 

Samarbetet mellan Riks-Klippans styrelse 

och förbundsstyrelsen fungerar mycket bra. 

 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad. 
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Motion nummer 2 
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Motion nr 2 - Kontaktpersoner 

Sammanfattning 

Motionären tog upp problemet att många som 

bor i gruppbostad har förlorat sin kontaktperson. 

Styrelsens svar  

RiksFUB har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen 

om problemet. 

 

RiksFUB har bidragit med att få igång den nya 

LSS-utredningen. 

 

RiksFUB har vid flera tillfällen hjälpt till med 

överklaganden gällande kontaktperson. 

 

RiksFUB har gett rättsombud och medlemsrådgivare 

kunskap och argument hur de ska överlaga domar. 

 

RiksFUB har spridit information om positiva domar. 

 

Några lokala FUB-föreningar har jobbat mycket med  

frågan. 

 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad. 

 



17 
 

 

 

 

Motion nummer 3 
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Motion nr 3 - Namnbyte 

Bakgrund 

Namnen FUB och Klippan används som  

varumärke sedan flera år.  

Underrubrik till FUB är  

Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning. 

 

Motionärens åsikter var att namnet är för långt,  

att ordet utvecklingsstörning är diskriminerande  

och att namnet Klippan inte anknyter till vår  

verksamhet. Motionären ansåg inte att namnen 

FUB och Klippan har någon naturlig anknytning 

till varandra. 

På Klippans Riksstämma 2013 sa stämman 

nej till namnbyte, men man beslutade att 

arbeta vidare med frågan. 

Styrelsens svar 

En grupp deltagare från FUB lokalförening,  

FUB kansli, Riks-Klippan samt FUB  

förbundsstyrelse, har diskuterat namnfrågan 

och kommit fram till följande: 

 

att föreslå förbundsstyrelsen att förkortningen 

 FUB ska vara kvar men att underrubriken blir 

 kortare 

att föreslå förbundsstyrelsen besluta om att en 

 enkät skickas ut till medlemmarna om förslag 

 på underrubrik 

att ordet utvecklingsstörning ska vara kvar 

att Klippan namnändras till Inre Ringen 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att säga ja till motionen 

om namnändring från Klippan till Inre Ringen. 
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Motion nummer 4 
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Motion 4 – Tillgänglighet Bankautomater 

Motionären ville att styrelsen skulle påverka de som 

har hand om bankomaterna så att de ska vara lättare  

att använda och 

att man ska kunna ta ut större kontanter i affärerna 

än vad som går i dag. 

Styrelsens svar 

Post- och Telestyrelsen började 2014 titta på hur 

tillgängligheten var vid landets alla bankomater  

och hur man skulle öka tillgängligheten vid 

bankomater. 

 

Man håller successivt på att byta ut gamla 

bankomater för att göra det lättare för alla  

att använda. 

Det kommer att ta lite tid innan man har bytt ut 

alla bankomater så att de är tillgängliga för alla.  

När det gäller kontantuttag är det affären själv 

som bestämmer om man ska betala ut kontanter  

och hur stora belopp.  

Så detta är inget som stämman kan påverka.  

 

Förslag till beslut 

att stämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad och 

att varje sektion bevakar det fortsatta  

jobbet i sin kommun genom de  

Kommunala råden för funktionsnedsatta 

eller Kommunala handikappråden. 
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Motion nummer 5 
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Motion 5 - Återvinningsstationer 

Bakgrund 

Motionären ville att styrelsen skulle påverka  

de som har hand om återvinningsstationerna, 

så att de blir mer tillgängliga för rullstolsburna 

personer och att det ska vara lätt att läsa och 

förstå skyltarna så man lägger saker i rätt 

behållare. 

Styrelsen svar 

Enligt lag ska återvinningsstationer vara  

anpassade så att även rullstolsburna kan 

komma intill. 

Problemet är att många av stationerna är  

gjorda då tillgänglighet inte var så viktigt. 

 

Men man bygger om en del och när man bygger 

nya ska de enligt lag vara tillgängliga för alla.  

Även soprummen i fastigheter ska vara byggda  

så att alla kommer in och kan kasta sitt skräp. 

Det kommer att ta lite tid innan man har byggt 

om alla soprum och återvinningsstationer 

så att de är tillgängliga för alla.  

 

Förslag till beslut: 

att stämman beslutar att motionen därmed 

är besvarad. 

att varje sektion bevakar det fortsatta jobbet 

i sin kommun genom de  

Kommunala råden för funktionsnedsatta 

eller de Kommunala handikappråden. 
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Motion nummer 6 
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Motion nr 6 – Ersättning omkostnader 

Bakgrund 

Motionären tyckte att kommunerna ska betala 

för personalens mat när de följer med personer 

med utvecklingsstörning ut på restaurang. 

Många restauranger vill inte att någon sitter där 

utan att äta. 

Styrelsens svar 

Styrelsen håller med om att alla som vill ska 

kunna gå ut och äta på restaurang. Den som 

har ledsagare ska inte behöva betala ledsagarens  

kostnader. 

RiksFUB och Riks-Klippan har drivit frågan att  

enskilda inte ska ha extra kostnader på grund av 

sin funktionsnedsättning. 

 

RiksFUB och Riks-Klippan kommer att driva frågan 

igen i nya LSS-utredningen. Vi har fört fram 

till regeringen att den enskilde inte ska ha någon 

merkostnad på grund av sin funktionsnedsättning. 

 

RiksFUB och Riks-Klippan har framförallt pekat på  

FUBs ekonomirapport ”Fångad i fattigdom” 

i olika sammanhang. 

Inom de flesta andra företag och arbeten som 

finns i samhället så behöver inte den enskilde 

betala för att göra sitt arbete. 

 

Omkostnader ska arbetsgivaren betala för sin 

personal och det är kommunen eller annat 

privat företag som kommunen har avtal med. 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad. 
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Motion nummer 7 
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Motion nummer 9 
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Motion nr 7 och 9 - LSS 

Både Motion nr 7 och nr 9 handlar om LSS. 

Bakgrund 

Motionärerna ville att Riksklippans styrelse och  

Förbundsstyrelsen ska arbeta tillsammans för att 

förbättra LSS.  

Motionärerna ville att detta skall vara en stor 

och återkommande fråga de närmaste åren. 

Motionärerna ville också att Klippan sprider  

information om hur lagen LSS används ute 

i kommunerna. 

Sammanfattning 

Riksstämman bestämde att Klippan och FUB 

ska jobba extra mycket med LSS-frågorna. 

En del av det arbetet gjordes i LSS-kommittén. 

Representanter från Riksklippan har varit med  

i kommittén. 

Klippan och FUB ska arbeta för att lagen ska  

finnas kvar. 

Klippan och FUB ska se till att den blir starkare. 

Klippan och FUB ska också se till att fler personer  

får kunskap om lagen. 

Det är särskilt viktigt att personer med  

utvecklingsstörning får utbildning om LSS. 

Styrelsens svar 

Riksklippan och Riksförbundet FUB har under de 

tre år som gått sedan förra Riksstämman arbetat  

mycket med LSS-frågor. 

En viktig fråga har varit att LSS inte ska tas bort  

eller försämras. Men de sista åren har LSS  

försämrats ändå. Ändå har lagen inte ändrats. 
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Vad beror försämringarna på? 

En del av försämringen beror på att flera frågor 

har kommit till domstolarna. Domstolarna följer 

inte alltid LSS-lagen. 

Eftersom Försäkringskassan och många kommuner  

följer domarna så betyder det att flera personer fått 

sina LSS-insatser borttagna eller minskade. 

En annan orsak till försämringarna är att många  

kommuner sparar in pengar på LSS-verksamheter. 

Nyligen gav Regeringen pengar till kommunerna. 

En del av pengarna ska användas för att höja 

kunskapen hos personal som arbetar inom LSS.  

Det är bra tycker Klippan och FUB. 

Men det är inte tillräckligt. 

LSS behöver bli en tydligare lag som kommunerna 

inte ska kunna smita ifrån. 

LSS är en rättighetslag.  

Men den behandlas inte som en rättighetslag. 

 

Förslag till beslut: 

att stämman beslutar att motionerna  

därmed är besvarade. 
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Motion nummer 8 
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Motion nr 8 – Personalkompetens inom LSS 

Bakgrund 

Motionären föreslog starkare ”påtryckningar” för 

att höja kunskapen hos personal som arbetar med 

personer med utvecklingsstörning. 

Arbetet med motionen 

RiksFUB och Riks-Klippan har arbetat med frågan 

på flera olika sätt sedan 2013. 

2013 och 2015 Brev tillsammas med Autism &  

Aspergerförbundet till regeringen om satsning 

på kompetensutveckling inom LSS. 

 

2013 Enkätundersökning om bostad och stöd i  

bostaden. 

2014 Rapport ”Ett gott liv” – Om stöd i bostaden, 

nu och i framtiden för personer med utvecklings- 

störning”. 

 

2014 Träff med Socialstyrelsen om rapporten 

”Ett gott liv”. 

 

2014 Socialstyrelsens Allmänna råd om kunskaper 

hos personal, som ger stöd enligt SoL och LSS. 

2015 Träff med statssekreterare Guy Lööw i 

Socialdepartementet om vikten av att all personal 

har rätt kunskap. 

 

2015 Boendekommittén träffade Sirpa Niemi, som 

är samordnare av funktionshinderfrågor inom 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Mötet handlade om att LSS-personal ska ha rätt 

kunskap. 
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2015 tog Socialstyrelsen fram ett kunskapsstöd 

för personal på gruppbostäder och daglig verksamhet, 

”Att förebygga och minska utmanande beteende i 

LSS-verksamhet”. FUB medverkade i Social- 

styrelsens expertgrupp. 

 

2015 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen 

i uppdrag att satsa på utbildning för baspersonal 

inom äldre- och handikappomsorgen. 

190 miljoner kronor kommer att delas ut till  

kommunerna under 2016. 

 

Förslag till beslut: 

att stämman beslutar att motionen  

därmed är besvarad. 
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Motion nummer 10 
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Motion nr  10 – Behov av nytt inspirations- och idématerial 

Sammanfattning  

Motion 10 handlade om inspirations- och idématerial 

för Klippan-sektioner. 

Arbetet med motionen 

Vi har samlat material om att starta och driva 

en Klippan-sektion  

på webbplatsen www.fub.se/allt-för-klippan 

Vi använde boken "Det finns många olika sätt  

- en tipsbok för Klippan-sektioner"  

för att göra Allt för klippan-webbplatsen,  

men vi har ändrat texterna, skrivit andra exempel  

och lagt till bilder och dokument. 

Webbplatsen fylls på med mer material  

under våren 2016.  

Det går att fortsätta fylla på med mer material 

så länge man vill. Webbplatsen kan bli bättre 

om vi också gör filmer. Filmerna kan publiceras 

på Allt för klippan-webbplatsen.  

Klippan-sektioner kan bidra 

Ni som vill berätta vad ni gör i er Klippan-sektion  

- skicka texter och bilder till klippan@fub.se 

så lägger vi upp det på Allt för klippan-webbplatsen.  

Det blir bra tips för andra Klippan-sektioner. 

Ni kan också filma när ni berättar om vad ni gör 

i er Klippan-sektion. Lägg upp filmerna på 

YouTube eller Vimeo så kan vi ha med filmerna 

på Allt för klippan-webbplatsen. 

Förslag till beslut: 

 

att stämman beslutar att motionen därmed 

är besvarad.  

http://www.fub.se/allt-för-klippan
mailto:klippan@fub.se
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Motion nummer 11 
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Motion nr 11 – Öka informationen för att få ett lönearbete 

Bakgrund 

Motionären tyckte att det är svårt att få  

information om hur man söker ett lönearbete 

och om vilka regler som gäller. 

Styrelsens svar 

Enligt beslut i Riksklippans styrelse bildades  

en grupp för att arbeta med motion 11. 

Gruppen kallades ”Arbetsförmedlingsgruppen”. 

Stefan Bartsch, Per-Åke Berglund och Conny 

Bergquist med handledare ingick i gruppen.  

Kia Mundebo var handläggare. 

Besök på Arbetsförmedlingens huvudkontor 

i augusti 2013. Vi hade ett mycket bra möte 

och diskuterade de frågor vi hade. 

De hade också flera frågor till oss. 

 

Gruppen tyckte det fanns för mycket information,  

både på webbsidan och i broschyrerna. 

Det är bättre att gå till Arbetsförmedlingen  

och få hjälp.  

Gruppen har också träffat och diskuterat med  

”Arbetsgruppen” (som arbetat med motion 12)  

och med Kommittén för Arbete och Daglig 

verksamhet. 

Vi har diskuterat mycket kring information 

och arbete. Vi kom fram till att vi hela tiden 

måste arbeta med de här frågorna. 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad. 
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Motion nummer 12 
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Motion nr 12 – Samhällsinformation på lättläst svenska 

Bakgrund 

Motionären ville att alla som vill och behöver 

ska kunna få information och instruktioner på 

lättläst när de söker jobb eller på sin arbetsplats. 

Styrelsens svar 

Enligt beslut av Riksklippans styrelse bildades  

en grupp för att arbeta med motion 12. 

Gruppen kallades ”Arbetsgruppen”. 

Gunilla Karlsson, Jonas Norrby och Anders Peterson 

med handledare ingick i gruppen.  

Kia Mundebo var handläggare.  

 

Vi besökte LO-Borgen och träffade tre personer  

från LO. 

Vi pratade om vad facket gör för att personer  

med utvecklingsstörning ska få jobb.  

Inte så mycket blev svaret.  

 

Fackets uppgift är att se till medlemmarnas 

intressen. Det är inte så många personer med  

utvecklingsstörning som är med i facket.  

Därför blir det inte så mycket.  

Fast de höll med om att det är viktigt  

att det finns arbete för alla. 

 

Arbetsgruppen var också med och diskuterade 

med Arbetsförmedlingsgruppen och  

Kommittéen för arbete och daglig verksamhet. 

Även denna grupp kom fram till att Riksklippan  

och FUB behöver fortsätta arbeta med frågorna.  

Det är mycket viktigt att alla får stöd för att  

förstå den information de behöver. 
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Arbetsförmedlingsgruppen (motion 11) 

och Arbetsgruppen (motion 12) fungerade som  

referensgrupp till Kommittén för Arbete  

och Daglig verksamhet. 

Vi ansåg alla att FUB bör arbeta vidare med  

de här viktiga frågorna. 

Frågorna är alltid aktuella! 

 

Förslag till beslut: 

 

att Riksstämman beslutar att motionen  

därmed är besvarad. 

 



39 
 

 

 

 

Motion nummer 13 
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Motion nr 13 – Handledarnas arvoden 

Bakgrund 

Motionären tog upp att handledare idag har 

olika ersättningar. 

Motionären ville också att Riks-Klippan och 

RiksFUB ska arbeta för att Riksdagen ändrar 

i lagen. 

Handledarna är viktiga stöd för att de som är 

med i Klippan och FUB ska kunna delta i 

möten m m. 

 

Styrelsens svar 

Ledamot i Riks-Klippans styrelse har flera 

gånger träffat en handläggare på RiksFUBs 

kansli. 

 

Vi har diskuterat två frågor: 

1 Vad gör en handledare? 

2 Vad ska vi göra för att Riksdagen ska 

 ändra i lagen? 

Riks-Klippan tycker det är viktig att 

handledarna får ersättning och utbildning. 

 

Riks-Klippan har skrivit en text som vi 

vill ska finnas i LSS. Den har vi lämnat 

till Socialdepartmentet. 

 

I texten skriver vi att ledsagaren ska till 

exempel kunna hjälpa till på aktiviteter 

hos föreningar. 

 

Förslag till beslut: 

att Riksstämman beslutar att motionen 

därmed är besvarad. 
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Förslag 

Verksamhetsplan för  

Klippan år 2016 – 2018 

 

Riks-Klippans styrelse föreslår, att följande 

områden eller delar av dem ska ingå i  

Verksamhetsplan för 2016 – 2018: 
 

- Skolfrågor 

- Föräldrar med utvecklingsstörning 

- Val 2018 

- Kommunikation (Påverkan politiker) 

- Internationellt samarbete (NSR, Come Together) 

- Handledarutbildning 

- Informatörsutbildning (”Erfarenhetstalare”) 

- LSS 

- Arbete/Ekonomi/Hab-ersättning 

 

Den nyvalda styrelsens uppgift blir att utveckla  

dessa områden och eventuellt bilda  

arbetsgrupper som arbetar med frågorna. 

 

papperverksamhetsplan
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Snabbguide för handledare inom FUB 

FUB är en opolitisk intresseorganisation, som arbetar för att barn, 

ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 

gott liv, synas, höras och ta plats! 

Det finns olika former av stöd som personer med utvecklingsstörning 

behöver. 

Inom FUB och Klippan har vi handledare. En handledare är ett 

begåvningsstöd för personer med utvecklingsstörning. 

Det vill säga - ge stöd för minnet 

 - förklara 

 - förenkla 

 - uppmuntra 

 - stödja 

 - anteckna 

 - förbereda 

 - inte störa 

 - inte styra 

TÄNK PÅ att det inte är Ditt möte! 

Under mötet handleder man efter varje persons behov. 

Det finns ibland behov av att stoppa mötet för att hinna förklara. 

Då använder vi ett kort med en röd sida för ? ”stopp” i 

2 minuter och en grön sida för ! ”kör” i gång igen. 

Det är mycket viktigt att mötet stannar under tiden.  

Handledaren är jätteviktig för personer med utvecklingsstörning! 

Utan handledarens stöd blir det inget bra möte. 
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Detta vill jag _________________________________(namn) 

att handledaren ______________________________(namn) 

hjälper mig med:____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Vi har nu tillsammans kommit överens. 

Handledaren respekterar tystnadsplikten. 

 

 

Underskrifter 

 

________________________ och _____________________ 

 



44 
 

 

Tystnadsplikt 

En handledare ska alltid ha tystnadsplikt. 

Tystnadsplikt betyder: 

att handledaren inte får prata om 

huvudpersonens privatliv med andra. 

Det kan till exempel handla om sjukdomar 

eller problem i familjen. 

Man kan skriva om tystnadsplikt i kontraktet 

eller skriva ett särskilt papper om tystnadsplikt. 

Huvudpersonen och handledaren ska ha var 

sitt exemplar. 

Förbindelse om tystnadsplikt för handledare 

Jag lovar att inte avslöja privata saker som jag 

fått veta genom mitt uppdrag som handledare. 

Det gäller även om jag slutat som handledare. 

Jag får bara bryta tystnadsplikten om det 

handlar om allvarliga brott eller om de  

inblandade personerna tydligt sagt att jag 

får det. 

Om jag inte håller detta löfte får jag inte 

fortsätta som handledare. 

 

_________________________________ 

Ort och datum 

 

_________________________________ 

Namnteckning 

 

_________________________________ 

Namnförtydligande 


