
Verksamhetsplan 2017
på lättläst

Verksamhetsplanen beskriver vad 
Riks-FUB ska göra under åren 

2017-2018





Förbundsstämman 2017

Förbundsstämman 2017 ska vara i Brastad, 

utanför Lysekil 19 – 21 maj. 

Då beslutar ombuden om vilka som

ska sitta i Förbundsstyrelsen, enligt 

valberedningens förslag, vilka som ska

sitta i stadgekommittéen, i valberedningen

och vilka som ska vara revisorer.

Ombuden på stämman beslutar också om att godkänna

ekonomin.

Temadagen Forum FUB 19 och 20 maj kommer att handla om LSS
 
och om Hälsa.
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Förbundsstyrelsen (FS) och Klippans styrelse har möten:

FS och Klippan
12 – 14 maj träffas Klippans styrelse

1 – 2 juni tillsammans med kansliet 

3 – 4 juni gemensamt samråd med Klippan

23 – 24 september gemensamt samråd med Klippan

Intradagarna 22 – 24 september

November gemensamt samråd med Klippan

Januari telefonkonferens

Mars gemensamt samråd med Klippan

Arbetsutskottet (AU) förbereder FS sammanträden. 

Dessutom samordnar man arbetet med LSS-utredningen.

AU sammanträder varje månad, ibland med telefonmöte. 

Dessutom delar man information genom e-post.
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Klippan / Inre Ringen

Riks-Klippans styrelse kommer att sammanträda

4 gånger under 2017, samtidigt som FS sammanträder.

Då kan Klippan och FS arbeta med gemensamma frågor.

Styrelsen kommer också att arbeta med 

det nya namnet Inre Ringen.

Man kommer också att arbeta med olika sätt att 

samarbeta med de olika FUB-kommittéerna.

Man kommer att skicka ut 4 nyhetsbrev till 

de olika Klippan-föreningarna ute i landet.

Klippan kommer att ha en egen handläggare

på kansliet som arbetar tillsammans med Klippans frågor.

Nytt namn inre ringen 14 oktober
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Ekonomin 

Ekonomin för Riks-FUB är nu i balans och 

bokföringen i god ordning med bra kontroll.

Detta har PWC hjälpt oss med. Vi ska nu ersätta 

PWC med en firma som kan gör det lika bra 

men till lägre kostnad.

Riks-FUBs intäkter består av

Statligt bidrag, medlemsavgifter och Postkodlotteriet.

För att minska beroendet från stora bidragsgivare ska FUB hitta 

andra alternativ till att få in pengar till verksamheten.
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FUB:s arbete med LSS-utredningen

Den leds och samordnas av Arbetsutskottet. 

Handikappförbunden har utsett Pelle Kölhed som expert 

i utredningen. 

Till handikappsförbunden har knutits dels en sekreterare på 40%,

Judith Timoney, som FUB betalar hälften för. 

HSO har också satt upp en arbetsgrupp,
 
där Jesper Symreng medverkar.

Thomas Jansson är FUB:s representant

i en av referensgrupperna till utredningen. 

Vid FUB:s kansli leds arbetet med 

utredningen av Eva Borgström

genom FUB:s egen arbetsgrupp,

där också FUB:s jurister, ombudsmän och kommunikatör medverkar. 

FUB har beslutat att tillsammans med HSO 

genomföra en alternativ utredning, som 

innehåller sådant som är viktigt för FUB:s medlemmar.

     7



Kansliet

Kansliets verksamhet är uppdelat i två verksamheter:

Organisationsstöd och Intressepolitik.

Organisationsstöd ska medverka till att utforma ett bra stöd åt

- Läns- och Lokalföreningar

- Inre Ringen på läns- och lokal nivå

Till stöd för detta arbete har det bildats en referensgrupp

med representanter från län- och lokalföreningar,  Framtidsgruppen.

På dagordningen under året står bl.a.:

- Ekonomistöd

- Mallar för årsberättelser

- Mallar för verksamhetsplaner

- Tillgängligt internet för styrelsemöte

- Regler för nätsammanträde för Inre Ringen

- Tillgängliga föreläsningar via internet

- Information om TV-sända riksdagsdebatter om LSS och assistans

- Presentationsteknik

- Tillgängligt Intranet för alla medlemsföreningar

- Tillgänglig e-post för alla medlemmar
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Fortsättning Kansliet

- Utbildning för bättre webb-sidor

- 2 träffar för anställda vid Läns- och Lokalföreningar.

Organisationsstöd ansvarar för Unik Försäkring. 

Under 2017 kommer Unik Försäkring att besöka 

30 läns- och lokalföreningar. 

11 Nyhetsbrev från Kansliet kommer att sändas ut 

med information till Läns- och Lokalföreningar

Intressepolitik ansvarar för att besvara sådana remisser

som innehåller sådant som är viktigt för FUB:s medlemmar.

FUB:s jurister ger också stöd till FUB:s 33 Rättsombud och 

55 Medlemsrådgivare. Den årliga 

fortbildningen äger rum i november.

FUB:s jurister driver också själva särskilt viktiga ärenden.

Under året ska man ta fram nyckeltal, eller 

på annat sätt redovisa det viktiga arbete man utför.

LSS-utredningen är ett prioriterat arbetsområde.
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Kommittéer och Arbetsgrupper

FUB har fem kommittéer:

- Stadgekommittén

- Arbete / Sysselsättning och ekonomi

- Hälsa / Sjukvård

- Kvalitetssäkring / Personalkompetens

- Skola / Utbildning

Kommittéerna för Arbete /Sysselsättning och ekonomi

och Kvalitetssäkring / Personalkompetens är för närvarande vilande. 

Regeringen har lämnat pengar till SIS 

standardisering av Kvalitetssäkring av LSS, 

där FUB medverkar.

Kommittéerna lämnar till FS i september

en arbetsplan för vad man ska göra och 

hur man ska samråda med Klippan.
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LSS arbetsgrupp

FUB har bildat en Arbetsgrupp inom kansliet 

för det prioriterade området LSS-utredningen.

Fem temadagar om LSS kommer att hållas runt om i landet.

Temadagarna anordnas i samarbete med länsförbunden.

28 januari Stockholm

11 mars Skövde

2 september Umeå

7 oktober Östersund

25 november Malmö
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Arbetsmiljö-arbetet vid kansliet fortsätter 

efter den svåra perioden med den nödvändiga 

minskningen av personal. 

Vid FS sammanträde i juni kommer FS 

tillsammans med kanslipersonalen att

planera arbetet det kommande året.

Personal

En ny informatör med egen erfarenhet 

av utvecklingsstörning kommer att anställas. 

Ny ombudsman ska anställas.

Den nya ombudsmannen ska arbeta med skolfrågor 

och arvsfondsprojekten. 

Arbetet med omorganisationen ska utvärderas

och därefter tar man de beslut som behövs 

för att FUB:s verksamhet ska fungera på bästa sätt.

Projektarbete

FUB kommer fortsätt med olika projekt. 

Varje projekt ska kunna ge lön till de som arbetar med projektet. 

och att FUB medverkan blir tydlig.
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