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Nyhetbrev 2 

APRIL 2016 

 

Kansliet flyttar till nya lokaler 

Från den 18 april har Riksförbundet FUB nya lokaler. Den 

nya adressen blir Industrivägen 7 i Solna. 

Anledningen till flytten är att hyresvärden kommer bygga 

hotell i det hus där vi sitter idag. 

Fredagen den 15 april är den stora flyttdagen.  

Kansliet kommer därför att stänga ner växeln under fredagen 

den 15 april och måndagen den 18 april. Det kan även bli 

svårt att nå oss via mail då vi kopplar ur våra datorer under fredagen och ska installera oss i de 

nya lokalerna under måndagen.  

Hoppas att ni har överseende med detta. 

   

Välkomna att hälsa på oss i våra 

nya lokaler på Industrivägen 7 i Solna. 

För vägbeskrivning KLICKA HÄR 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Sundström, Kanslichef Riksförbundet FUB 

maria.sundstrom@fub.se 

08-508 866 48 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/resvagar_till_riksforbundet_fubs_kansli_och_park_in.pdf
AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/45DQDZXP/maria.sundstrom@fub.se
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Riksförbundet FUB byter e-post-/intranätssystem.  
 

Hej! Den 30:e november 2016 kommer riksförbundet FUB:s FirstClass-

server att stängas ned. Vi kommer i stället att använda Office 365 och 

SharePoint för e-post och intranät. 

 

Är du styrelseledamot, anställd eller har ett annat uppdrag inom FUB som gör att du behöver 

en FUB e-postadress och/eller ett konto på intranätet går det bra att kontakta oss på 

365support@fub.se för att få ett Office 365-konto.  

 

Alla aktiva FirstClassanvändare kommer automatiskt få ett användarkonto på Office 365 

systemet. (Med aktiva användare menar vi de som har loggat in på sitt FirstClasskonto det 

senaste året). Information rörande FirstClassanvändarnas övergång till Office 365 kommer att 

skickas till användarnas FUB e-postadresser. 

 

Arbetet med att skapa användarkonton i Office 365 systemet kommer att påbörjas den första 

maj. Först kommer konton för aktiva FirstClassanvändare att skapas. Detta beräknas vara 

klart inom en månad och därefter kommer nya användarkonton att skapas i systemet. 

 

Kontakta oss på 365support@fub.se om du har frågor kring FUB:s Office 365 system.  

 

Har föreningen/länsförbundet en hemsida som ligger på FirstClass-servern kommer även 

denna att försvinna när servern stängs ned. Genom riksförbundets webbplats kan ni få hjälp 

med att skapa en lokal webbplats – där publicerar vi lättlästa texter, Pictogram och bilder i en 

enkel och lättförståelig design, och verktyget är enkelt att lära sig. Kontakta Victoria 

Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se för att få mer information samt inloggningsuppgifter till 

webbplatsen. 

________________________________________________________________________ 

Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning     

Den 1 september 2015 bildades Upphandlingsmyndigheten, som har 

till uppdrag att samla arbetet med offentlig upphandling. Ett av deras 

första uppdrag var att förstärka upphandlingskompetensen hos 

upphandlande myndigheter, som upphandlar verksamhet som berör 

äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet är en 

vägledning som kan användas vid upphandling enligt lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och vid inrättande av 

valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 

Vägledningen innehåller vad kommunen bör beakta i upphandlingens förberedelsefas, dvs. 

Förbereda en upphandling. Vägledningens fokus ligger på kravställande i avsnittet 

Genomföra en upphandling. Avslutningsvis ges en kort information om uppföljning i avsnittet 

Följa upp. 

Riksförbundet FUB medverkade i en referensgrupp kopplad till arbetet med vägledningen. Vi 

lyfte vikten av att kommunen har en fungerande samverkan med FUB. I en sådan samverkan, 



3 

 

kring t.ex. bostad för personer med utvecklingsstörning, kan kommunen få värdefull 

information om hur målgruppens behov och önskemål ser ut. Samverkan bör ske i god tid 

innan upphandlingen. Glädjande nog hänvisar myndigheten till FUB:s rapport Ett gott liv – 

Om bostad och stöd i bostaden (FUB 2014),som ett exempel på hur brukarorganisationer kan 

bidra till upphandlingen. 

Se vägledning nr 1 (2016) Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning, som finns att ladda ner på: www.upphandlingsmyndigheten.se 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Nyhetsbevakning  

Varje dag går jag igenom morgonrapporten och 

kollar vad som skrivs om FUB och våra frågor. 

När lokalföreningarna blir omskrivna så sprider 

vi det på Facebook 

(www.facebook.com/riksforbundet.fub).  

Jag samlar också länkar på tre sidor på 

webbplatsen - för att ge hjälp för alla aktiva i 

FUB och Klippan som vill hålla koll på vad 

som händer i de frågor vi arbetar med. Ni får gärna sprida information om dessa sidor till 

personer ni tror kan ha nytta av dem. Ämnesområdena är många och breda, men allt har med 

FUB och/eller utvecklingsstörning att göra på något sätt: 

Ny sida på webbplatsen - nummer 1 av 2! "FUB i media" 

Här samlar vi alla nyheter som handlar om vad FUB och Klippan gör och tycker. Både när 

andra gör nyheter om FUB eller Klippan eller när vi själva deltar i debatten. Både 

lokalföreningar, länsförbund och riksförbundet.  

www.fub.se/fub-i-media  

Ny sida på webbplatsen - nummer 2 av 2! "Debatt om FUB:s frågor" 

På den här sidan samlar vi länkar till debattartiklar, insändare och ledartexter - inte bara våra 

egna utan också andras. Vi länkar även till åsikter som vi i FUB inte håller med om, eftersom 

vi gärna vill berätta vad som sägs i debatten kring våra frågor. 

www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor  

 

 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
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FUB:s frågor i media 

På "FUB:s frågor i media" kan du sedan ett par år läsa andras nyheter om FUB och om LSS, 

tillgänglighet och annat som vi jobbar med. (Men inte debattinlägg - de finns dock nu på den 

särskilda sida som nämndes ovan.)  

www.fub.se/fubs-fragor-i-media 

Hälsningar 

Victoria Sjöström, webbredaktör på Riksförbundet FUB 

 

 

Avdelningen Medlemsstöd/Organisationsstöd ger förutsättningar för ett 

starkt, kompetent, kommunikativt och livskraftigt FUB.  

Medlemsstöd/Organisationsstöd som arbetar med att upprätthålla och erbjuda förbundets 

medlemmar en god service har startat. Vi ska ge ett stöd till lokalföreningar och länsförbund, 

allt för att ni ska kunna ägna er åt det dagliga arbetet.  

Vi som arbetar med organisationsstöd är:  

Per Liljeroos, Kia Mundebo, Robert Gardsäter, Tor Björn Rahm, Gabriella Stockman, 

Victoria Sjöström, Conny Bergkvist, samt Pia Sandberg 

 

 

 

 

Stöd till lokalföreningar och länsförbund i nya 

organisationen  

Riksförbundet FUB har skapat en framtidsgrupp/referensgrupp 

med personer från FUB:s lokalföreningar och länsförbund samt 

från kansliet. Referensgruppen ska ge idéer och förslag till 

förändringar och nya arbetssätt som förbundsstyrelsen ska ta 

ställning till. 

Framtidsgruppen/referensgruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att stärka FUB på alla 

nivåer. Nya arbetssätt ska ge bättre samarbete, ökad kunskapsspridning och stöd lokalt, 

regionalt och på riksnivå. Målet är fler medlemmar och en starkare organisation, som är 

miljösmart och resurseffektiv. Därigenom når vi större genomslagskraft. 

Medlemmar i Framtidsgruppen är Maria Löfmark (Kalix), Monica Stjernsten (Härnösand), 

Katarina Boson (Malung), Margareta Hallner (Västerås), Malin Waldemarsson (Jönköping), 

Charlotte Söderlund (Sölvesborg) och Gert Holmér (Kungälv). 

http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
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Från Riksförbundets kansli deltar Maria Sundström, kanslichef, Per Liljeroos, teamledare 

organisationsstöd och ansvarig UNIK försäkring, Kia Mundebo, ombudsman. 

Första mötet hölls i mars och här är ett axplock av alla de punkter gruppen tog upp och önskar 

mer av: 

 Mer utbildning, gärna på distans, exempelvis om styrelsearbete, LSS, intressepolitik 

mm 

 Göra det enklare för personer med utvecklingsstörning att verka inom FUB 

 Länkar och tips för samarbete med andra föreningar och organisationer 

 Lära av varandra, sprida kontakter och goda exempel 

 Bättre och mer info och material från Riks att arbeta vidare med lokalt 

 

Självklart är det minst lika viktigt att ta reda på hur Klippan ser på framtiden, FUB:s 

utveckling och vilka frågor som bör prioriteras. Därför ska vi från kansliet ovan samt även 

Klippanrådgivare Conny Bergqvist träffa Riksklippans styrelse samt även Klippanmedlemmar 

på 3-4 ställen ute i landet. Vi vill få in många olika åsikter och synpunkter från olika personer 

med utvecklingsstörning. 

Utifrån de önskemål och behov som framkommer ovan kommer nya arbetssätt och 

stödåtgärder utformas. Om du har tankar och åsikter om hur stödet ska vara utformat kan du 

mejla mig (se kontaktuppgifter nedan) eller någon ur referensgruppen. 

I den nya organisationen hör jag till avdelningen organisationsstöd och är ansvarig för stöd till 

lokalföreningar och länsförbund. En del av det stödet kommer att vara i form av olika 

stöddokument och även i form av utbildningsinsatser, nya kontaktytor, insamlande av goda 

exempel med mera. 

En annan del i stödet kan vara rådgivning direkt till lokalföreningen/länsförbund i olika 

frågor. Ni är välkomna att kontakta mig på mejl kia.mundebo@fub.se eller telefon 08-508 866 

27  

Hälsningar 

Kia Mundebo, ombudsman organisationsstöd 

___________________________________________________________________________ 

Påminnelse!      

Till de föreningar som kommer att anordna lägerverksamhet i sommar. 

Med anledning av detta vill riksförbundet påminna om skyldigheten 

lokalföreningen har, i egenskap av arbetsgivare, att teckna erforderliga 

försäkringar för personal som anställs tillfälligt.  

Är lokalföreningen ansluten till KFO och den som anställs är född 1981 och senare, skall 

personen rapporteras in till Collectum och vederbörande omfattas då av alla försäkringar. Är 

mailto:kia.mundebo@fub.se
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personen född tidigare än 1981 är det lämpligt att lokalföreningen kontaktar Folksam, som 

administrerar försäkringarna för denna åldersgrupp. 

Är lokalföreningen inte ansluten till KFO rekommenderas föreningen att kontakta AFA 

försäkring för att teckna försäkring för den period personen blir anställd. 

___________________________________________________________________________ 

Kommitténytt 

  

___________________________________________________________________________ 

Nytt från utbildningskommittén     

Kommitteen hade sitt första mötet för året den 22 mars och tittade då en 

aktuell utvärdering av gymnasiesärskolan. Idag går ca 7000 elever i 

gymnasiesärskolan. Där kan man se att det som i stora delat brister är 

tillgången på aplplatser i skolorna och svårigheten att anpassa 

undervisningen på de nationella programmen. Rapporten finns att läsa på www.skolverket.se 

och heter Uppföljning och analys av den reformerade gymnasiesärskolan – två år efter 

genomförande. Vidare har kommittén besvarat frågor från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten kring specialskolans lokaler. Vi kommer även att som tidigare att besvara 

aktuella remisser och just tittar vi på Allmänna råd om sjukhusundervisning från Skolverket.  

Har du frågor om kommitteens arbete eller information du vill delge oss är du alltid 

välkommen att kontakta oss (se hemsidan vilka som sitter i kommitteen). 

Anna Gabrielsson 

________________________________________________________________________ 

Fortfarande Fångad i fattigdom? 

Onsdagen den 13 april intervjuades Elisabeth Langran, ombudsman vid 

Länsförbundet FUB i Stockholms län, i radioprogrammet Plånboken i 

P1. Programmet handlar om ekonomin för personer som bor i 

gruppbostäder enligt LSS. 

 

http://www.skolverket.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6409534
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6409534
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Reportern berättar om Erik som har 200 kronor kvar att leva på varje månad. Josefins son, 

som nyss har flyttat hemifrån, måste få pengar från sina föräldrar för att klara sig. 

2014 gjorde FUB rapporten "Fångad i fattigdom?" som visade hur dålig ekonomi många 

personer med utvecklingsstörning har. Två år senare verkar den bli ännu sämre! 

- För att personer med utvecklingsstörning ska kunna delta i samhället och leva som andra 

måste våra politiker ta frågan om de ekonomiska villkoren på allvar. Det är inte värdigt att 

varje månad tvingas välja bort saker man vill och längtar efter att få göra, säger Thomas 

Jansson, Riksförbundet FUB:s ordförande. 

Rapporten "Fångad i fattigdom?" är uppdaterad med belopp som gäller för år 2016.  

För att läsa den uppdaterade rapporten KLICKA HÄR. 

Läs också: Fortfarande fångad i fattigdom - debattartikel av Elisabeth Langran 

 

 

         Kvinnokonventionen på lättläst.  Klicka här. 

________________________________________________________________________ 

Gilla FUB på Facebook!  

Här hittar ni FUB:s Facebook-sida:  

www.facebook.com/riksforbundet.fub  

Även lokalföreningar, länsförbund och Klippan-sektioner kan använda en Facebook-sida för att sprida 
information till medlemmar som komplement till ett nyhetsbrev.  
Om ni vill twittra så kan ni på Twitter ta direkt kontakt med beslutsfattare och bygga nätverk. 
Med Bambuser kan ni direktsända möten i föreningen. 
Ni kan också göra korta filmer på Youtube för att informera medlemmar och andra intresserade.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/vard-ett-gott-liv
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapporten_fangad_i_fattigdom_uppdaterad_mars_2016.pdf
http://hejaolika.se/artikel/fortfarande-fangad-i-fattigdom
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2009/09/Hur-j%C3%A4mst%C3%A4llda-%C3%A4r-kvinnor-i-Sverige.pdf
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub


Fångad i fattigdom – hur FUB:s lokalföreningar kan 

spinna vidare på debatten 

Den 13 april intervjuades Elisabeth Langran, ombudsman vid 

Länsförbundet FUB i Stockholms län, i radioprogrammet 

Plånboken i P1 om de orimliga ekonomiska villkor som gäller för 

personer med utvecklingsstörning.  

I radioprogrammet diskuteras ekonomin kopplat till att bo i LSS-

bostäder, men den ekonomiska bilden innehåller ännu mer och 

vi kan få debatten att fortsätta genom att spinna vidare både 

på frågan om LSS-bostäder och på andra ekonomiska aspekter.  

Här kommer en stomme till insändare/debattartikel som ni kan 

skicka till lokala tidningar. Ni kan också kontakta journalister och 

be dem att skriva om frågan. Har ni någon som (kanske 

anonymt) vill ställa upp och berätta om den ekonomiska 

situationen för sig själv eller sitt barn så brukar det uppskattas 

av journalister, som gärna vill att nyheterna ska vara mänskliga 

och inte bara innehålla siffror.  

Använd också nyheten på FUB:s webbplats och den 

uppdaterade versionen av rapporten ”Fångad i fattigdom?” och 

lägg till era egna erfarenheter – eller fokusera på ett eget 

exempel från verkligheten. 

Kom ihåg – personer med egna erfarenheter är alltid 

trovärdigast. Försök göra detta tillsammans med Klippan-

sektionen eller enskilda medlemmar med utvecklingsstörning.  

Formulera om insändaren efter egna erfarenheter och exempel, 

och ändra också till rätt pronomen (”jag”, ”vi”, ”dem” och så 

vidare) beroende på vem som skriver under den – förälder till 

person med utvecklingsstörning, någon som själv har 

utvecklingsstörning, Klippan-sektionen, FUB-föreningen, en eller 

många personer?  

Glöm inte att ta med vad ni ser behöver förändras – hur kan situationen bli bättre? Ni kan uppmana 

politikerna att införa ett kommunalt bostadstillägg om det inte finns i er kommun - en möjlighet för 

kommunpolitiker som vill göra skillnad. Annars har kommunen ju skyldighet att ge försörjningsstöd.  

Det verkar också som att journalisten som gjorde inslaget i Plånboken, Anna Berg, är intresserad av 

att fortsätta undersöka ekonomin för personer med utvecklingsstörning, så det kan komma mer från 

henne! 

När ekonomirapporten kom ut 2014 så fanns också med en bilaga om hur lokalföreningarna kan 

arbeta intressepolitiskt med ekonomifrågan. Där kan ni också hitta mer information.  

Har ni frågor – kontakta oss på kansliet! 

Detta är sammanställt av Victoria Sjöström – kontakta Victoria om ni har praktiska frågor. Har ni 

frågor om sakfrågan kontakta gärna Eva Borgström eller Anna Gabrielsson. 

Några tips om att skriva en 

insändare 

- Vad vill du säga? 

- Sätt en rubrik som gör att 

läsaren förstår 

- Skriv det viktigaste först för att 

fånga läsarens intresse 

- Vad är ditt budskap eller 

uppmaning? 

- Välj rätt tidning som kan vara 

intresserad 

- Kontrollera hur lång din text får 

vara 

- Glöm inte att skriva ditt namn 

eller signatur 

Tips till dig som vill kontakta en 

journalist och tipsa om en nyhet 

- Kontakta en journalist som 

brukar skriva om det du vill tipsa 

om. De flesta journalister har 

speciella frågor som de bevakar. 

- Förbered dig innan du tar 

kontakt 

- Ring hellre än mejla  

- Vill du eller någon annan 

intervjuas? Förbered dig på den 

frågan! 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6409534
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6409534
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2778&artikel=6409534
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fortfarande-fangad-i-fattigdom
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapporten_fangad_i_fattigdom_uppdaterad_mars_2016.pdf
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapporten_fangad_i_fattigdom_uppdaterad_mars_2016.pdf
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/kansli


 

Fortfarande fångad i fattigdom! – utkast till insändare/debattartikel 

2014 gjorde FUB rapporten "Fångad i fattigdom?" som visade hur dålig ekonomi många personer 

med utvecklingsstörning har. Två år senare verkar den bli ännu sämre! Klyftorna ökar och ekonomin 

blir allt mer orättvis för personer med utvecklingsstörning. Förutom en låg inkomst hela livet igenom 

så har de högre skatt än både löntagare och ålderspensionärer. De har dessutom många gånger 

högre hyror och ska enligt ett nytt förslag ersättas sämre än ålderspensionärer genom det statliga 

bostadstillägget från Försäkringskassan. 

Från och med 2016 sänks sjuk- och aktivitetsersättningen med 40 kronor som beror på att 

prisbasbeloppet sänktes i år. En liten sänkning, men det är ändå illa med tanke på att de personer 

som berörs har små inkomster och små marginaler. 

I år föreslås också att ålderspensionärer ska få mer i bostadstillägg. Taket för bostadstillägget ska 

vara 7300 kronor/månad istället för 5000 kronor/månad. Men taket höjs inte för dem som har det 

sämst, personer som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

I sammanhanget ska nämnas att personer som bor i LSS-bostäder betalar högre hyror än andra. Efter 

en dom 2005 i dåvarande Regeringsrätten får hyra tas ut för gemensamma utrymmen i en LSS-

bostad. Det kan vara ett gemensamt vardagsrum och kök där man kan välja att umgås med andra och 

utveckla sin sociala förmåga, något som ofta är svårare för den som har utvecklingsstörning. Därför 

är dessa gemensamma utrymmen nödvändiga för att de som bor i bostaden ska kunna tillförsäkras 

goda levnadsvillkor.  

De betalar också mer i skatt än andra! Skatten har minskat för ålderspensionärer och de som har 

garantipension, men är oförändrad för dem som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. 

I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” (uppdaterad mars 2016) finns ett räkneexempel som visar hur 

en 25-årig man med aktivitetsersättning, bosatt i en lägenhet enligt LSS (snitthyra: 6 500 

kronor/månad) i Täby utanför Stockholm, går back med 2 747 kronor/månad. Per år är underskottet -

32 964 kronor. *lägg till eller ersätt gärna med egna exempel 

Om då deras föräldrar försöker se till att bygga upp en ekonomisk buffert för att försäkra sig om att 

de kommer att ha det bra även när de har gått bort så sänks bostadstillägget. Den enskilde måste 

leva upp sina eventuella tillgångar och har mycket begränsade möjligheter att lägga undan pengar för 

framtiden samtidigt som han/hon inte har några möjligheter att öka sin inkomst genom 

förvärvsarbete eller flytta till en mindre och billigare lägenhet. 

Om man under hela sitt liv lever med mycket små ekonomiska resurser är det svårt att kunna delta i 

samhället. Om man dessutom har en utvecklingsstörning och bor i en gruppbostad har man behov av 

hjälp att etablera och upprätthålla kontakter med andra människor. Kombinationen att ha en låg 

inkomst och samtidigt ha en utvecklingsstörning gör det förstås ännu svårare att delta i samhället. 

När LSS kom till gav den enskilda rätt att få möjlighet att "leva som andra"; det vill säga alla andra 

som inte tillhör LSS. 

För att denna rättighet ska vara möjlig krävs dels att behoven av stöd och service tillgodoses med en 

god kvalitet, dels att den disponibla inkomsten är så pass god att man inte behöver gå till 

socialkontoret för att livet igenom klara sina utgifter. Det är inte värdigt. 

Om man menar att alla människor har lika värde så måste det även visa sig i aktiva politiska beslut. 
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