
 
 
Verksamhetsinriktning år 2017 - 2019 för  
Riksförbundet FUB 
 
Inledning 
Verksamhetsinriktningen har ett övergripande innehåll. Den förverkligas genom 

förbundsstämmans olika beslut och får sin mera detaljerade utformning genom 

förbundsstyrelsens arbete tillsammans med FUB-rörelsens olika led. Den beslutade 

verksamhetsinriktningen bildar tillsammans med stadgar, stämmobeslut, målprogram, 

policydokument m.m., grund för det påföljande årens verksamhetsplanering och 

praktiskt arbete, inom rörelsens hela verksamhetsområde. 

Verksamhetsinriktningen skall förverkligas med metoder som bekräftar och 

utvecklar bilden av FUB som en aktiv intressepolitisk organisation, som vilar på en 

humanistisk grund, med ett uttalat etiskt förhållningssätt. Detta kräver ekonomiska 

resurser, men stimulerar även till olika former av intäkter. Ett gott rykte som en kunnig 

och intressepolitiskt framgångsrik organisation, leder till att såväl privata som 

offentliga intressenter ser ett värde i att associeras med Riksförbundet FUB. Detta 

medför ett positivt bemötande och utökade möjligheter till olika former av stöd, som 

t.ex. sponsring, gåvor, olika former av projektmedel, utvecklingssamarbeten m.m. 

Det krävs ett kontinuerligt arbete för att skapa gemenskap inom FUB. I detta 

sammanhang är det viktigt att uppmärksamma betydelsen av de lokala föreningarnas 

arrangemang, som t.ex. lördagsdanser, lägerverksamhet mm. Likaväl som kurs- och 

utbildningsverksamhet för att stärka det intressepolitiska arbetet på lokal-, regional- 

och nationell nivå. 

 

Verksamhetsinriktning 
Vid landsmötet 2004 beslutades att verksamhetsinriktningen för Riksförbundet FUB 

skall omfattat fyra huvudinriktningar (Inflytande och valfrihet; Tillgänglighet och 

delaktighet; Goda levnadsvillkor och Demokrati). Förbundsstämman 2009, beslöt att 

komplettera dessa huvudinriktningar, med ytterligare en – Samverkan. Dessa fem 

huvudinriktningar fastställdes även för verksamhetsåren 2014-2016.  

 

Under 2015 har förbundsstyrelsen tillsammans med riksförbundets kansli och 

Riksklippans styrelse gjort ett omfattande arbete med att ta fram ett strategidokument 

för verksamheten där vision, värdegrund och mål har dokumenterats. 

 

Visionen lyder: 

Ett gott och värdigt liv för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga som 

stöds av ett starkt FUB lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Värdegrunden Allas lika värde innebär: 

Allas lika värde vilket betyder 



Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.  

Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.  

Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.  

Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.  

Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.  

Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller 

hon behöver.  

 

För att nå visionen framgår det fem fokusområden. Dessa är: 

 

En förening och en styrelse, sida vid sida 

Effektiv samhällspåverkan 

Fler och aktiva medlemmar 

Fokuserad kommunikation  

En ekonomi i balans 
 

Genom detta arbete vill förbundsstyrelsen påpeka vikten av samverkan i olika 

sammanhang såväl inom- som utanför rörelsen samt tydliggöra vikten av att stärka 

lokal- och länsförbundens roller 

Det är av yttersta vikt, att arbetssätt och arbetsformer, utifrån denna inriktning, 

ständigt utvecklas, att det intressepolitiska arbetet förstärks och att ett aktivt stöd kan 

ges till lokal- och länsförbund. En fortsatt öppenhet och deltagande i det offentliga 

rummet samt en ökad medlemsservice, samtidigt som kärnverksamheten värnas och 

stärks, skall prägla all verksamhet under åren 2017 - 2019. Förbundets huvuduppgift 

och syfte är att alltid tillförsäkra barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, goda 

levnadsvillkor som medborgare, med tillhörande rättigheter och skyldigheter. En 

annan uppgift och målsättning är strävan att upprätthålla budget i balans. Detta är 

enligt förbundsstyrelsen, vägledande för 2017 - 2019 års verksamhetsinriktning. 

 

FUB-rörelsen 
FUB har sedan många år en organisatorisk uppbyggnad med lokalföreningar i 

kommunerna. Lokalföreningarna inom varje län bildar i sin tur regionala länsförbund. 

Denna uppbyggnad är en följd av den nationella uppbyggnaden av primär- och 

landstingskommuner. Under de senaste decennierna har kommunaliseringen 

medfört att allt större ansvar har överförts till kommunal nivå, vilket medfört att 

länsförbunden fått en något förändrad roll, inom FUB-rörelsen. Lokalföreningarna har 

allt mer blivit centrum för det lokala intressepolitiska påverkansarbetet. Detta medför 

ett ökat ansvar, såväl för länsförbunden som riksförbundet att på olika sätt stödja 

lokalföreningarna i detta viktiga arbete.  

Under verksamhetsperioden 2017-2019 kommer arbetet att ge stöd och att stärka upp 

inom lokalföreningarna och länsförbunden att vara prioriterande för att nå visionen 

med ett starkt FUB inom lokal- läns – och nationell nivå. 

 

En förening en styrelse, sida vid sida 

Idag arbetar Klippans styrelse för sig och FUBs styrelse som sin egen. Detta gör 

att FUB har delats upp till två föreningar inom samma organisation.  



Samarbetet med Klippan ska utvecklas. Kännetecknet ska vara inkluderande och 

inte särlösningar. Detta synsätt ska prägla hela rörelsen, kansliet också. Därför 

ska särskilda åtgärder vidtas för att finna det mest ändamålsenliga arbetssättet 

där personer med utvecklingsstörning blir en viktig och reell resurs i det dagliga 

arbetet. Detta gäller Rikskansliet, förbundsstyrelsens, Klippan och de lokala- 

och regionala nivåerna i FUB. 

 

 

Effektiv samhällspåverkan 
FN:s standardregler, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, diskrimineringslagstiftningen, planen för den nationella 

handikappolitiken är exempel på dokument som betonar att personer med 

funktionshinder, skall ses som vilken medborgare som helst och kunna vara aktivt 

deltagande i samhällslivet. Detta gäller alla, även den person som är varaktigt 

beroende av mycket hjälp och/eller företrädare för att kunna utöva sitt inflytande och 

deltagande. FUB har i sin verksamhet ett livstidsperspektiv. För FUB är det även 

viktigt att betona, att den aktiva delaktigheten också skall vara möjlig för föräldrar och 

syskon, till personer med utvecklingsstörning. Det är internationellt och nationellt 

långt kvar till målet för denna demokratiska process. Tillsammans med andra 

intresseorganisationer måste FUB därför fortsätta att driva frågor om mänskliga 

rättigheter och heltäckande lagar mot diskriminering.  

 

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet och inflytande. Liksom tidigare, anser 

förbundsstyrelsen att FUB har en viktig uppgift när det gäller att bredda och fördjupa 

tillgänglighetsbegreppet. Fysiskt tillgängliga och användbara miljöer är ett självklart 

inslag men även kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. FUB ska verka för att våra 

medlemmar kan utöva yttrandefrihet och få information genom olika former av 

kommunikation som definieras i artikel 2 i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, både inom förbundet och i samhället i stort. Detta 

innefattar bl.a. lättläst, uppläst text, alternativa och kompletterande former (AKK) 

såsom bildkommunikation och tecken som AKK. Tillgång till personliga hjälpmedel 

för kognitivt stöd och kommunikationsstöd på fritid, i utbildning, bostad och i daglig 

verksamhet/boende m.m. skall stärkas betydligt, tillsammans med personligt stöd av 

olika slag. För FUB är det väsentligt att framhäva att attityder, omgivningens 

kompetens och bemötande påverkar tillgängligheten liksom den enskildes ekonomiska 

förutsättningar för att kunna delta i samhällslivet. Attityder förändras genom kunskap 

och upplevelser. Att skapa mötesplatser, aktivt verka för kompetensutveckling av 

personal och inkludering i förskola, skola, i arbetsliv, fritids- och bostadsmiljöer, är en 

angelägen uppgift för hela FUB-rörelsen. 

 

LSS - lagstiftningen en central rättighetslag 
Förbundsstyrelsen anser att det är av avgörande betydelse att FUB i sin verksamhet 

aktivt påminner om syftet med tillkomsten av LSS - Lagen om Stöd och Service till 

vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag vars övergripande syfte är att stärka 



den enskildes ställning som samhällsmedborgare. Lagen innebär att den enskilde på ett 

bättre sätt skall kunna hävda sin rätt till stöd och service. Enskilda personer som tillhör 

LSS personkrets, har rätt till insatser enligt lagen, om deras behov inte tillgodoses på 

annat sätt. LSS som rättighetslag, behövs än mera när det generella välfärdssystemet 

sviktar och det ännu inte finns någon heltäckande lag mot diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS är en grund för att kunna vara delaktig i 

samhället. Att insatserna enligt LSS är utkrävbara rättigheter är dessutom ett stöd för 

inflytandet. Hela FUB-rörelsen måste mobilisera och prioritera sina verksamheter, för 

att återta de rättigheter som var tänkta redan i förarbetena till LSS-lagstiftningen. 

Målsättningen för detta arbete är att tillförsäkra alla personer med utvecklingsstörning 

goda levnadsvillkor. 

Förbundsstyrelsens mening är att verksamheten skall präglas av ett fortsatt och mycket 

kraftfullt arbete, för att bevaka det lagstöd som ges genom LSS och den rättssäkerhet 

och rättstrygghet som personer med utvecklingsstörning och deras närstående har rätt 

att förvänta sig i vårt samhälle. För att uppnå detta måste FUB verka såväl på 

individnivå (t.ex. genom rådgivning), som på samhällsnivå (t.ex. i det intressepolitiska 

arbetet lokalt, regionalt och nationellt), samt genom kampanjer och 

kompetensutvecklings- och utvecklingsinsatser på en bred samhällsnivå. 

 

Framtida utvecklingsområden 
FUB skall på lokal- regional- och nationell nivå, förstärka sina kunskaper och sitt 

engagemang inom ett flertal samhällsområden. Bland dessa märks: mänskliga 

rättigheter, arbetsmarknadspolitik, individens ekonomiska förutsättning, ökad 

personalkompetens, skola/utbildning och hälso- och sjukvård.   

 

FUB måste kunna verka för personer med utvecklingsstörning i hela samhället. Det är 

inte möjligt att denna kunskapsutveckling och detta engagemang begränsas till ett 

arbete enbart genom förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Detta arbete bör 

genomsyra, såväl läns-/regionnivån, lokalföreningar, som enskilda medlemmar, i 

samarbete med förbundsstyrelsen och dess övergripande ansvar för förbundets policy i 

olika frågor. Det är fullt möjligt att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer, t.ex. där 

en lokalförening/sektion, ett nätverk eller en enskild medlem, under en viss tid t.ex. tar 

ansvar för ett särskilt uppdrag och svarar för bevakning av en aktuell och prioriterad 

fråga. Detta kan berika det ideella arbetet och skapa fler samhällskontakter och 

påverkansmöjligheter. Samtidigt bör uppdragen begränsas så att de blir rimliga i 

konkurrens med andra åtaganden för enskilda medlemmar. 

Till detta skall läggas en ytterst angelägen gemensam ansträngning hos 

lokalföreningar, länsförbund och förbundsstyrelse/förbundskansli att verka för ett ökat 

medlemsantal.  

 

 
 

 


