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Verksamhetsinriktning för Riksförbundet FUB 2017-2019 

Det här ska FUB arbeta för 2017-2019 

 

Inledning 

Här talar förbundsstyrelsen om vad FUB ska arbeta för 

de närmsta två åren. 

Sedan arbetar förbundsstyrelsen tillsammans med länsförbund 

och lokalföreningar vidare så att det blir verklighet. 

Stadgar, beslut från stämmorna och olika program 

talar också om hur FUB ska arbeta. 

 

FUB ska visa att FUB är en förening som visar respekt för människor 

och tror på att alla är lika mycket värda. 

Till det behövs pengar men FUB kan också samarbeta med andra  

som vill ge stöd till FUB. 

Då måste alla lita på FUB. 

 

Att vara tillsammans är viktigt för FUB. 

Lokalföreningarna ordnar danser, läger, kurser och utbildningar 

och det har också stor betydelse. 

 

Det här ska FUB arbeta för 

FUB ska arbeta för  

∙ Att kunna bestämma och välja själv 

∙Tillgänglighet och att kunna vara med i samhället 

∙Ett bra liv 

∙Demokrati 

∙Samarbete 
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Under 2015 har förbundsstyrelsen, kansliet och Riks-Klippans styrelse 

arbetat mycket med att beskriva vad FUB tror på 

och vill lyckas med. 

 

FUB vill ha ett samhälle med ett bra liv för personer med utvecklingsstörning 

och deras familjer 

och att de ska få stöd av ett starkt FUB. 

 

 

FUB tror på att alla är lika mycket värda. 

Alla har rätt till ett bra liv. 

Alla ska visa respekt för människors privatliv. 

Alla ska kunna påverka sitt liv. 

Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter. 

Alla ska kunna lära sig och utvecklas. 

Samhället har ansvaret för att varje person 

får det stöd han eller hon behöver. 

 

Det här behövs 

För att FUB ska lyckas med att göra 

det FUB tror på till verklighet behövs detta: 

 

∙En förening och en styrelse, sida vid sida 

∙Arbete med att påverka samhället 

∙Fler medlemmar som jobbar mer 

∙Samtal och information som passar varje medlem 

∙En bra ekonomi 

 

Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt med samarbete 

inte bara i FUB utan också med andra i samhället. 
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FUB ska arbeta vidare med bra sätt att arbeta på, 

med att påverka samhället 

och med att ge stöd till länsförbund och lokalföreningar. 

 

FUB ska fortsätta att finnas med i debatter i samhället 

och ge mer stöd till medlemmarna. 

FUBs viktigaste uppgift är att se till 

att personer med utvecklingsstörning 

får det de har rätt till. 

 

FUB ska också arbeta för att de pengar FUB har räcker 

till det FUB vill göra. 

 

FUB 

FUB har sedan många år lokalföreningar i kommunerna. 

Lokalföreningarna är med i ett länsförbund. 

Nu har kommunerna fått allt större betydelse och allt större ansvar. 

Det gör att länsförbunden förändrats. 

Det är mest lokalföreningarna som arbetar med att påverka samhället. 

Därför måste länsförbunden och riksförbundet ta ansvar 

och ge stöd till lokalföreningarna. 

FUB kommer att arbeta särskilt med det 2017-2019. 

 

En förening, en styrelse sida vid sida 

Nu arbetar Klippans styrelse för sig 

och FUBs styrelse för sig. 

Det gör att FUB har delats upp till två föreningar. 

 

Det måste bli mer och bättre samarbete med Klippan. 
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Alla ska arbeta tillsammans. 

Klippan ska inte arbeta på något annat sätt än styrelsen. 

Så ska det vara i hela FUB och på kansliet. 

FUB ska hitta bra sätt att arbeta på där personer med utvecklingsstörning 

är viktiga och en tillgång i arbetet. 

Det gäller hela FUB och kansliet. 

 

Påverka samhället så att det ger resultat 

FNs standardregler, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

lagar mot diskriminering och planer säger att  

personer med funktionsnedsättning ska kunna leva 

precis som alla andra och kunna vara med i samhället. 

Det gäller också de som behöver mycket hjälp. 

FUB tycker också att det är viktigt att föräldrar och syskon 

till personer med utvecklingsstörning ska kunna vara med i samhället. 

 

Det är långt kvar tills det bli verklighet 

och FUB måste fortsätta att arbeta för mänskliga rättigheter 

och lagar mot diskriminering, 

att människor inte behandlas lika. 

 

Tillgänglighet är nödvändig för att alla 

ska kunna vara med och påverka. 

Tillgänglighet kan vara hjälp med att förstå 

och kunna prata med andra. 

Det måste FUB arbeta mer för. 

FUB ska arbeta för att våra medlemmar 

kan säga vad de tycker och tänker och få information 

på det sätt som passar var och en. 

Det gäller både i samhället och i FUB. 
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Det kan vara lättläst, uppläst text,  

bilder och tecken. 

 

Det ska finnas mer hjälpmedel och stöd av personer 

för att förstå och prata på fritiden, i skolor, bostäder och på daglig verksamhet. 

Men tillgänglighet handlar också om 

vad människor tänker om funktionsnedsättning, 

vilka kunskaper de har och människors ekonomi. 

FUB ska därför arbeta för att alla kan mötas 

i förskola, skola, på arbetet, i fritiden och i bostäderna. 

På så sätt kan många träffa personer med funktionsnedsättning 

och få kunskap av dem. 

 

LSS är en viktig lag som ger rättigheter 

FUB ska tala om att LSS är en lag som ger rättigheter 

så att personer med vissa funktionsnedsättningar kan leva som andra 

och kunna få det stöd och den service de har rätt till. 

De har rätt till stöd och service enligt LSS 

om de inte kan få stöd på annat sätt. 

LSS behövs ännu mer när samhället inte kan ge tillräcklig välfärd 

och när det inte finns någon lag mot all slags diskriminering. 

Hela FUB måste arbeta extra mycket för de rättigheter  

som LSS skulle ge från början. 

Samhället måste ge personer med utvecklingsstörning och deras familjer trygghet.  

Därför måste FUB ge råd till personer, arbeta politiskt och ge kunskap 

i hela samhället.  
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Framtiden 

Hela FUB ska skaffa sig mer kunskaper om till exempel 

mänskliga rättigheter, arbete, ekonomi,  

kunskap hos personal, skola och hälso- och sjukvård. 

 

FUB måste kunna arbeta för personer med utvecklingsstörning 

i hela samhället. 

Det är inte bara förbundsstyrelsens och kansliets ansvar. 

Länsförbund, lokalföreningar och medlemmar måste arbeta för detta 

tillsammans med förbundsstyrelsen, som har ansvar för 

FUBs regler i olika frågor. 

 

Det går att hitta nya sätt att arbeta på. 

En förening eller en medlem kan ta ansvar för  

en särskild fråga under en viss tid. 

Det kan ge fler kontakter med samhället 

och ge fler möjligheter att påverka. 

Men det får inte bli så mycket arbete 

så att man inte hinner arbeta med annat som kan vara viktigt 

för en del medlemmar. 

Dessutom ska hela FUB arbeta för att FUB får fler medlemmar. 

 

 

 

 

 

 


