
 

 

Verksamhetsplan för Länsförbundet FUB Västmanland 2018 – 2019 

 
 Verksamhetsplanen vilar på en humanistisk människosyn där alla människor har samma 
grundläggande värde och samma mänskliga rättigheter. Detta betyder bl.a. samma rätt  
- att få dessa rättigheter respekterade,  
- att fullt ut erbjudas möjlighet att delta i samhällslivet  
- att leva ett fullvärdigt liv, där den enskilde bestämmer över sitt liv.  

Långsiktiga delmål för att förverkliga huvudmålet  
Verka för god kvalitet i de insatser och den vård som erbjuds personer med utvecklingsstörning 
regional nivå  
Verka för att personer med egen erfarenhet får kvaliteten i LSS-insatserna, att utvärderingar görs 
regelbundet och att resultat av utvärderingar används för förbättringar. Verka för god tillgång till 
kultur, idrott hälso- och sjukvård för personer med utvecklingsstörning i hela länet.  
 
Verka för tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning  
I alla sammanhang där det behövs, belysa vikten av kognitiv tillgänglighet och kognitiva hjälpmedel. 
Öka tillgängligheten delaktigheten i styrelse och samverkansarbete.  
 
Bevaka utvecklingen inom aktuella samhällsområden och sprida information om utvecklingsstörning 
och om de behov som finns utifrån funktionsnedsättningen  
 
Fungera som idégivare påtryckare, opinionsbildare i de sammanhang där det utifrån medlemmarnas 
intressen behövs  
 
Stöd och utbildning av medlemmar i alla av länet kommuner.  
 
Anordna aktiviteter för föreningarnas medlemmar i kommuner där ingen lokalförening finns.  
 
Utveckling av styrelsen och styrelsearbetet och utveckling av lokalföreningar i länet.  
 
 
Genomförandeplan 1 januari 2018 till 31 december 2019  
 
Verka för god kvalitet i de insatser och den vård som erbjuds personer med utvecklingsstörning både 
på kommunnivå och regional nivå  
Bilda en arbetsgrupp kring LSS, kultur, idrott, hälsa och Habiliteringsfrågor i hela länet.  
Verka för god tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor för alla genom Funktionsrätt Västmanland, 
som vi deltar i Dialogmöten, Hjälpmedelsrådet, särskild kollektivtrafik, Habiliteringen i Region 
Västmanland.   
 
Verka för tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning  
Utveckla möjligheterna till IT-stöd för våra medlemmar och enkel text bildstöd.  
 



Bevaka utvecklingen inom aktuella samhällsområden och sprida information om utvecklingsstörning 
och om de behov som finns utifrån funktionsnedsättningen.  
 
Samverkan när det är lämpligt sker ett samarbete med Funktionsrätt Västmanland och 
Studieförbundet Vuxenskolan eller andra studieförbund.  
Anordna föreläsningar kring aktuella områden.  
Starta samtalsgrupper i samverkan med lokalförening i länet kring olika aktuella områden t.ex. Flytta 
hemifrån material Leva Som Svensson, vad händer sen, dvs. när föräldrar inte längre finns, och 
använda internet och Appar. Tipsa om utbildningar, litteratur etc. via Hemsida och Facebookgrupp.  
 
Fungera som idégivare påtryckare opinionsbildare i de sammanhang där det utifrån medlemmarnas 
intressen behövs  
Ha representanter eller följ verksamheten på annat sätt eller motsvarande i alla våra kommuner. 
Ordna gemensamma överläggningar mellan FUB:s representanter i kommunala samverkansorgan.  
 
Stöd till och utbildning av medlemmar  
 
Underlätta för medlemmarna att kunna komma i kontakt med styrelsen och med rättsombud som ger 
stöd till våra medlemmar genom enskild rådgivning.  
Öka medlemmarnas kunskap om olika LSS-insatser  
 

Planerade aktiviteter för medlemmar och styrelser i hela länet 2018 

Januari  

Styrelseutbildning/styrelseutveckling i samverkan med Funktionsrätt Västmanland FRV 

Styrelsemöte 

Kollektivtrafikförvaltningen   

Februari  

Dialogmöte FRV  

Hjälpmedelsrådet 

Ordförandemöte FRV 

Träff med personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning  

Mars  

Kontakta FUB avdelningar i länets Årsmöten Sala, Västerås och Köping 

Informationsmöte i Fagersta och Norberg 

Styrelsemöte 

April  

Dialogmöte FRV  

Ombudsmöte och föreläsning  

Informationsmöte Arboga/Kungsör  

Maj  

Styrelsemöte 

Årsmöte FRV  

Informationsmöte Hallstahammar 



Kollektivtrafikförvaltningen 

FUB förbundsstämma    

Juni – juli inga aktiviteter vi tipsar om aktiviteter som lokalföreningarna har i länet  

 

 

Augusti  

Bjuda in politiker på möten i Västerås, Sala och Köping samverkan med lokalföreningarna.  

Styrelsemöte 

Ordförandemöte FRV   

September  

Dialogmöte FRV  

Träff utbildning för lokalföreningarna i länet  

Intradagar  

Kollektivtrafikförvaltningen 

Oktober  

Dialogmöte Regionen  

Planering för Verksamhetsplan och genomförandeplan 2020 – 2022 

November  

Kollektivtrafikförvaltningen 

Utbildning för medlemmar i hela länet kan göras i samverkan med andra länsförbund 

Ordförandemöte FRV  

Dialogmöte FRV   

Styrelsemöte  

December  

Utvärdering Verksamhetsplan och genomförandeplan 2018 

Planering för 2019   

Träff med personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning 

 

Länsförbundet FUB samverkar med Funktionsrätt Västmanland (FRV) 36 föreningar i samverkan med 

Region Västmanland.  

 


