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FUB
Föreningen för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning, FUB, är en politiskt och
religiöst obunden intresseorganisation. FUB:s
huvuduppgift är att arbeta för goda
levnadsvillkor för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och deras anhöriga. 
 
FUB:s övergripande mål är ett samhälle för alla,
i enlighet med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar. FUB
strävar efter att vara en väl förankrad och
ansedd organisation med hög trovärdighet som
dels är en självklar samverkanspart i kontakter
med staten, regionerna och samtliga kommuner,
dels erbjuder gemenskap och tillhörighet för
medlemmarna.
 
Lokalföreningarna ansvarar för lokalt
intressepolitiskt påverkansarbete,
opinionsbildning samt samverkan enligt LSS
med kommunen. Medlemmarnas behov av
kunskap, sociala kontakter, nätverk och
mötesplatser är en annan viktig uppgift. FUB:s
läns-/regionförbund samlar lokalföreningarna i
en region. Länsförbunden bedriver regionalt
intressepolitiskt påverkansarbete,

förmedlar kunskap och är ett samordnande
forum för utbyte av erfarenheter mellan
lokalföreningarna i regionen.
 
För att ge personer med intellektuell
funktionsnedsättning ökat inflytande finns
Rikssektionen Inre Ringen. Inre Ringens uppgift
är att föra fram åsikter och erfarenheter från
personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Inre Ringen Sverige ger
stöd till läns-/regionförbundens och
lokalföreningarnas egna Inre Ringen sektioner.
 
Riksförbundet FUB bedriver intressepolitiskt
påverkansarbete på central nivå. Riksförbundet
arbetar med opinionsbildning och ger stöd och
service åt lokalföreningarna, sektionerna och
läns-/regionförbunden samt tillvaratar kunskap
och forskning om personer med intellektuell
funktionsnedsättning och förmedlar den vidare.

| 2 



INNEHÅLL
3 |

4 |

8 |
12 |

16 |

22 |

RIKSFÖRBUNDETS INTRESSEPOLITISKA ARBETE

FUB:S KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
RIKSFÖRBUNDETS KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

RIKSFÖRBUNDETS STÖD TILL ORGANISATIONEN

RIKSFÖRBUNDETS PROJEKT

FUB:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE

28 |

28 |

35 |
36 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING
BALANSRÄKNING

ÅRSREDOVISNING

38 | NOTER

48 | REVISIONSBERÄTTELSE



Funktionsnedsättningen intellektuell funktionsnedsättning, även benämnd utvecklingsstörning,
innebär att man har svårt att tänka abstrakt, d.v.s. förmågan att i tankarna göra beräkningar och tänka
ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och att förstå olika saker. Däremot finns samma behov av
trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka sina känslor på. I Sverige har ungefär en
person av hundra en intellektuell funktionsnedsättning. Omkring en tredjedel av dem har en måttlig
eller svår intellektuell funktionsnedsättning. En del personer har flerfunktionsnedsättning, d.v.s.
utöver intellektuell funktionsnedsättning även flera ytterligare omfattande funktionsnedsättningar,
t.ex. rörelsenedsättning, kommunikationssvårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning samt
medicinska funktionsnedsättningar.

F U N K T I O N S N E D S Ä T T N I N G E N  
I N T E L L E K T U E L L  F U N K T I O N S N E D S Ä T T N I N G
( U T V E C K L I N G S S T Ö R N I N G )

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att
ett barn har nedsatt intelligens, och också sämre
förmåga inom minst två av följande tre områden:

I N T E L L E K T U E L L  F U N K T I O N S -
N E D S Ä T T N I N G  H O S  B A R N

Teoretisk förmåga, det vill säga hur
barnet klarar av att läsa, skriva, räkna
och annat som tränas i skolan.
 
Social förmåga, till exempel hur barnet
kan umgås med andra.
 
Praktisk förmåga, hur barnet klarar
aktiviteter i det dagliga livet som till
exempel att äta, tvätta sig och klä sig.

I N T E L L E K T U E L L  F U N K T I O N S -
N E D S Ä T T N I N G  H O S  V U X N A

En lindrig intellektuell
funktionsnedsättning innebär att man
klarar det mesta själv men behöver
hjälp med vissa praktiska saker som till
exempel att sköta sin ekonomi.
 
Vid en måttlig intellektuell
funktionsnedsättning kan man oftast
tala och förstå sådant som är enkelt och
hör ihop med vardagslivet. Man
behöver stöd av människor som ser till
att man har det bra och hjälper till med
till exempel mat, kläder, tider och
ekonomi.
 
Om man har en svår intellektuell
funktionsnedsättning kan man inte tala,
utan visar vad man känner och vad man
vill med kroppen, rösten och
ansiktsuttrycket. Man behöver hjälp av
människor som man känner för att bli
förstådd.

(Källa: 1177 Vårdguiden)
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R I K S F Ö R B U N D E T S
I N T R E S S E P O L I T I S K A
A R B E T E

Verksamhetsinriktningen för åren
2015 - 2019 innehåller följande
vägledande begrepp:
 

        Inflytande och valfrihet

        Tillgänglighet och delaktighet

        Goda levnadsvillkor

        Demokrati

        Samverkan

Det övergripande målet för
Riksförbundet FUB:s intressepolitiska
arbete har varit att förverkliga
innebörden av dessa begrepp för
barn, unga och vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning. 
De vägledande begreppen
överensstämmer väl med de
övergripande målen i FN:s konvention
om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Lagen om
stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Under 2018 prioriterade Riksförbundet FUB följande
intressepolitiska arbetsområden:  LSS, hälsa och vård samt
skola och utbildning. Eftersom 2018 var ett valår hade vi
ett särskilt fokus på val och demokrati.

Riksförbundet FUB har sedan den statliga LSS-utredningen
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 
(Dir. 2016:40) tillsattes hösten 2016, prioriterat LSS. 
Under 2018 fokuserades arbetet enligt följande:

L S S

FUB har sedan hösten 2016 aktivt deltagit i
paraplyorganisationen Funktionsrätt Sveriges LSS-
arbetsgrupp. En ombudsman från FUB har varit anställd (40
procent) som samordnare av LSS-arbetsgruppen, där
företrädare för ett stort antal funktionshinders-
organisationer har ingått. Från FUB medverkade även
FUB:s intressepolitiska samordnare och en förbundsjurist.
Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift var att bistå
Funktionsrätt Sveriges expert i den statliga LSS-
utredningen med argument och underlag.

Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp

Internt har LSS-arbetet bedrivits under parollen ”Stärk LSS
– stärk oss!”. Rapporten 500 röster om LSS – En inblick i
verkligheten från norr till söder (Riksförbundet FUB, 2018)
togs fram i början av året. Rapporten är resultatet av de
workshops om medlemmarnas erfarenheter av olika LSS-
insatser, som anordnades vid riksförbundets fem LSS-dagar
under år 2017. Rapporten innehåller en redovisning och
analys av medlemmarnas erfarenheter, nulägesbeskrivning
av LSS-insatserna samt FUB:s ställningstaganden.
Rapporten har under 2018 använts och spridits inom ramen
för FUB:s intressepolitiska påverkansarbete på såväl central
som lokal nivå. Den har bl.a. överlämnats till den statliga
LSS-utredningen, Socialutskottet och flera centrala
myndigheter. Rapporten finns även i en lättläst version.

Rapporten 500 röster om LSS
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Temakväll om LSS i Luleå, 17 april 2018. 

På uppdrag av FUB tog juristen och forskaren Monica Larsson, Göteborgs universitet, fram rapporten
Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning – Hur tolkas och tillämpas begreppet föräldraansvar vad
gäller insatser till barn enligt LSS och ersättningar enligt SFB? (Riksförbundet FUB, 2018).

Rapport om föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning

Under våren 2018 anordnades fyra temakvällar om LSS, då innehållet i FUB:s rapporter 500 röster om
LSS och Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning presenterades. Temakvällarna ägde rum i
Göteborg, Örebro, Växjö och Luleå, i samverkan med berört länsförbund. Vid varje tillfälle erbjöds en
anpassad muntlig presentation av rapporten 500 röster om LSS.

Temakvällar om LSS

Under våren 2018 tog riksförbundet fram tio, korta animerade filmer med LSS-budskap, tillsammans
med animatören Mattias Gordon. Filmerna bygger på autentiska citat från LSS-dagarnas workshops
(se ovan). Syftet med filmerna var att göra LSS till en valfråga genom att sprida budskapen i sociala
medier. Filmerna blev omtyckta och delades flitigt. Tillsammans med andra
funktionsrättsorganisationer bidrog vi till att göra LSS till en viktig fråga inför valet i september
2018.

Animerade filmer med LSS-budskap

LSS var tema vid Forum FUB i anslutning till Förbundsstämman 2018. Då presenterades innehållet i
FUB:s rapporter 500 röster om LSS och Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättning (se ovan).

LSS-tema på Forum FUB
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Riksförbundet FUB anordnade fem seminarier under politikerveckan i Almedalen 2018. Tre av
seminarierna handlade om LSS. Vi fokuserade på de två största LSS-insatserna, d.v.s. bostad med
särskild service för vuxna, bristen på gruppbostäder och servicebostäder i flertalet av landets
kommuner, samt behovet av en kvalitetshöjning av innehållet i daglig verksamhet. Det tredje
seminariet handlade om vikten av stärkt personalkompetens i LSS-verksamheter. Samtliga seminarier
inleddes med en kort film, som syftade till att sätta tonen för debatten och synliggöra FUB:s
målgrupp. Seminarierna filmades och finns tillgängliga på FUB:s webbplats.

Seminarier om LSS i Almedalen

Riksförbundet medverkade i Almedalen 2018. På bilder ovan syns två av FUB:s seminarier (foto: Magnus Carlstedt) och Gustav
Fridolin som håller i FUB:s Instagramram (foto: Rebecka Zackrisson)

Under året har ett flertal debattartiklar om LSS och personalkompetens i LSS-verksamheter tagits
fram och publicerats i tidningar, tidskrifter och nättidningar. Artiklarna finns tillgängliga på FUB:s
webbplats. Ett stort antal uttalanden om LSS har gjorts och spridits i pressmeddelanden, sociala
medier och på FUB:s webbsida.

Debattartiklar och uttalanden om LSS

FUB:s nyhetsbrev om LSS har utkommit 11 gånger under 2018. Nyhetsbrevet har innehållit aktuell
information om kansliets arbete kopplat till den pågående statliga LSS-utredningen, information om
LSS från centrala myndigheter, aktuell forskning etc.

Nyhetsbrev om LSS
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Inför Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, planerade tillsyn av LSS-insatsen bostad med särskild
service för vuxna 2019, ägde samråd med FUB i form av en enkätundersökning om brister som
påverkar boendemiljön och omsorgen. Resultatet redovisades i rapporten Personer med
funktionsnedsättning riskerar att utsättas för brister i boendemiljö och omsorg (IVO, januari 2019).

Enkätundersökning om bostad för vuxna

FUB har deltagit i referensgrupp angående Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, uppdrag inför
förändringar av tillsyn och tillståndsprövning, vilka trädde i kraft den 1 januari 2019. Då blev LSS-
insatserna ledsagarservice, kontaktperson och avlösarservice tillståndspliktiga, om de drivs i privat
regi. Dessutom förändrades IVO:s tillsynsansvar till att ha fokus på utförarnas insikt, lämplighet och
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten.

Referensgrupp på IVO om tillsyn och tillståndspunkt

Liksom tidigare år deltog Riksförbundet FUB i manifestationen för rätten till personlig assistans och
för att hela LSS ska stärkas och utvecklas. FUB representerades på talarscenen av Markus Petersson,
vice ordförande för Inre Ringen Sverige. Markus höll ett mycket uppskattat tal om betydelsen av
personlig assistans för att kunna leva ett liv som andra.

Internationella funktionsrättsdagen, 3 december

FUB:s intressepolitiska samordnare ingår sedan hösten 2018 i Socialstyrelsens
funktionshindersnämnd, som fungerar som ett rådgivande organ till myndigheten i frågor som rör
socialtjänst och sjukvård.

Socialstyrelsens funktionshindernämnd

I augusti 2016 inleddes arbetet med att ta fram en standard för att kvalitetssäkra genomförandet av
LSS-insatser, med betoning på insatsen bostad med särskild service för vuxna. Standarden ska tas
fram inom ramen för Swedish Standards Institute (SIS). SIS är en ideell organisation som driver och
samordnar standardiseringen i Sverige. Föreningens medlemmar representerar olika delar av
samhället, d.v.s. företag, myndigheter och organisationer. Riksförbundet FUB ingår i en teknisk
kommitté inom SIS. Annelie Sylvén Troedsson, ledamot i förbundsstyrelsen, är ordförande för
kommittén.

Standardisering - kvalitetssäkring inom LSS
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F U B : S
K O M M I T T É E R  O C H
A R B E T S G R U P P E R

En viktig del av det intressepolitiska
arbetet bedrivs av de kommittéer och
arbetsgrupper som förbundsstyrelsen
valt att tillsätta. Kommittéer inrättas
när förbundsstyrelsen anser att ett
område är principiellt viktigt för FUB
och skall utgöra ett särskilt
bevakningsområde. Medan
arbetsgrupper tillsätts för kortare
eller längre tidsperioder, för att utföra
en eller flera specificerade uppgifter.
Kommittéer och arbetsgrupper kan
även bildas med annat innehåll än
intressepolitiskt arbete.
 
Förbundsstyrelsen utser ledamöterna
i kommittéerna. Dessa består alltid av
en förbundsstyrelseledamot, som
också är ordförande i kommittén.
Förbundskansliet utser en
kansliresurs (handläggare) att delta i
kommitténs arbete. Tjänstemannens
uppgift är att förbereda möten, ta
fram dagordning och i övrigt bereda
ärenden. Kommittéerna följer
utvecklingen inom sina
arbetsområden, initierar åtgärder och
bereder bl.a. riksförbundets
remissyttranden.

Kommittén om hälsa och vård hade under 2018 fyra möten.
Under 2018 genomförde kommittén bl.a. följande:
 
Under FUB:s kampanjvecka om hälsa och sjukvård den 12-
18 februari 2018, förmedlades olika budskap varje dag via
sociala medier.
 
Under året arbetade kommittén med planering och
genomförande av ett seminarium under politikerveckan i
Almedalen. Seminariet med rubriken "Kan okunskap döda?"
handlade om bristande personalkompetens i LSS-
verksamheter.
 
Kommittén skrev en debattartikel som publicerades i
tidskriften Dagens medicin, angående ojämlik akut
medicinteknisk hjärtsjukvård. Två artiklar med rubrikerna
¨Okunskap dödar¨ om vikten av personalkompetens samt
¨Självbestämmande utan rätt att själv bestämma i¨, togs
fram och publicerades i nättidningen Altinget.
 
Kommittén träffade under året Camilla Gustafsson,
vägledare för närstående till vuxna personer med
flerfunktionsnedsättning.  Camilla arbetar vid enheten
Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa,
Stockholms läns landsting. Vid mötet gav kommittén input
inför framtagandet av en besöksguide, formulering av
samtyckesregler då personer saknar beslutsförmåga samt
förmedlade övrig kunskap om målgruppen.
 
Kontinuerlig kontakt har hållits med Regionalt
Cancercentrum Stockholm/Gotland (RCC) angående
framtagande av ny lättläst broschyr inom cancerområdet. 
 
En avtalsmall för medföljande LSS-personal i samband med
sjukhusvistelser har upprättats.
 
Under året har kommittén haft fortsatt kontakt och
samarbete med audionomen och forskaren Eva Andersson,
kring projekt gällande hörselundersökningar för personer
med flerfunktionsnedsättning.
 

Hälsa och sjukvård
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Tjänstemannen i kommittén har under året deltagit i nätverksträffar kring jämlik hälsa samt i
dialogforum på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket, TLV.
 
Under 2018 inkom många remisser inom området, varav fem besvarades av kommittén hälsa och
vård. Kommittén har också skrivit underlag till motionssvar inför förbundsstämman 2018 gällande
arbetsmiljön på daglig verksamhet.
 
Kommittén har under året planerat inför 2019-års länsförbundsträffar, med syftet att ge stöd och
information om FUB:s material t.ex. policydokument om hälsa och vård, avtalsmallar etc.

Riksförbundet FUB verkar för att alla barn och elever i FUB:s målgrupp ska få möjlighet att nå sin fulla
potential under sin skoltid, utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Alla elever ska ha möjlighet
till ett lärande under hela livet - ett livslångt lärande. De elever som vill ska därför ha möjlighet till
utbildning som vuxna, precis som andra elever.
 
Året inleddes med en kampanj på sociala medier där FUB:s arbete inom utbildningsområdet var i
fokus. Utöver det har viktiga skolfrågor för FUB:s målgrupp lyfts fram inför valet 2018, genom bl.a.
två seminarier under politikerveckan i Almedalen med skolfokus, debattartiklar och inte minst genom
ett aktivt deltagande i projektet Skolval 2018 för att öka valdeltagandet bland unga i FUB:s målgrupp.
 
Under året har FUB:s skolkommitté haft fyra fysiska möten, samt löpande kommunikation via mejl
och telefon. Skolkommittén har till uppgift att bevaka utbildning som rätts- och politikområde.
Kommittén har besvarat åtta remisser, vad gäller förändringar av skollagstiftningen och styrdokument
hos Skolverket. Därutöver har kommittén följt Komvuxutredningen noggrant, i enlighet med
kommitténs verksamhetsplan. Under 2018 påbörjade även kommittén arbetet med att se över FUB:s
ställningstaganden inom utbildningsområdet samt hur kommittén kan utveckla arbetet, så att FUB kan
bli en attraktiv förening för yngre skolbarn och ungdomar från målgruppen och deras anhöriga. P.g.a.
brister i medlemssystemet har kommittén beslutat att avvakta med den nationella skolundersökning,
som var planerad att genomföras under året. Syftet med undersökningen är att undersöka hur FUB:s
medlemmar upplever sin skolgång.
 

Skola och utbildning
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För att sprida kunskap om utbildningsfrågor inom förbundet hade årets Forum FUB, som anordnades i
samband med förbundsstämman, fokus på utbildningsområdet. Vid detta tillfälle presenterades aktuell
forskning och FUB:s arbete med Skolval 2018.  
 
Kommitténs ombudsman är representerad i nationella samråd hos Skolverket, Skolinspektionen och
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och har därigenom haft regelbundna samtal med
skolmyndigheterna. För att förbättra utvecklingen av läromedel för FUB:s målgrupp har kommittén
regelbunden kontakt med avdelningen för läromedelsutveckling hos SPSM. Myndighetens
generaldirektör Fredrik Malmberg bjöds in till Skolkommittén för att träffa kommittén ledamöter och
diskutera FUB:s frågor. Ett samarbete med SPSM Östra regionen har etablerats för att öka kunskapen
om samläsning mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Samarbetet kommer mynna ut i en
utbildningsdag för lärare, rektorer och huvudmän under 2019.
 
Det intressepolitiska arbetet om skola och utbildning har bland annat inneburit att FUB deltagit i
arbetet med ett flertal av Skolverkets regeringsuppdrag, exempelvis angående integrerad
undervisning i gymnasiesärskolan, en stadieindelad timplan för grundsärskolan, uppdaterade
skrivelser om jämställdhet i läroplanen för gymnasieskolan samt revidering av de allmänna råden för
mottagande i grund- och gymnasiesärskolan. Under året har kommitténs ombudsman även deltagit i
referensgruppen till två statliga utredningar: Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom
skolväsendet (SOU 2018:41) och Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås (U 2017:08).

Stadgekommittén har under året haft ett möte samt korresponderat regelbundet via e-post.
Kommittén har till uppgift att behandla inkomna stadgemotioner och analysera konsekvenserna av
de beslut som förbundsstämman fattar. Stadgekommittén lämnar även egna förslag på hur FUB:s
stadgar och policydokument på bästa sätt kan hjälpa föreningen att fungera effektivt. Under det
gångna året har kommittén, på uppdrag av förbundsstämman, påbörjat en analys av förbundets
nomineringsprocess. Kommittén har också påbörjat en generell översikt av stadgar och god
föreningssed inför förbundsstämman 2020.

Stadgekommittén

| 10

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapport_foraldraansvar_2018_webb_utan_bilder_sida_f_sida.indd__0.pdf
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf


Under året har insamling pågått till 1956-klubben, som bildades under 2016. 1956-klubben vänder
sig till företag som kan tänka sig att vara med och sponsra FUB lokalt och på riksnivå. Kostnaden är
1956 kr för ett år. För varje företag en lokalförening värvar får de 800 kr. Under 2018 har 29 företag
skrivit avtal med FUB vilket har gett 56 724 kr, varav lokalföreningar har fått 17 600 kr för de 22
företag som de har tecknat avtal med.
 
Förutom 1956 – klubben så arbetar sponsringsgruppen ständigt med att få företag att stötta FUB.

Sponsringsgruppen

Riksförbundet FUB var med och startade
”Svenskt nätverk för information kring
fosterdiagnostik” (Snif) år 2015. Nätverket är
unikt då det samlar både representanter från
intresseorganisationer och representanter
från ett brett spektrum av professioner. 
Under 2018 utökades nätverket med en
samordnings- respektive en
ultraljudsbarnmorska samt en läkare verksam
på kvinnoklinik. Statens medicinsk-etiska råd
(Smer) hade en observatörsroll i nätverket
under 2018, vilket de har haft sedan
nätverket grundades.
 
Under 2018 fortsatte diskussionen i många
landsting kring införandet av icke-invasiv
fosterdiagnostik (NIPT). Samtidigt pågår
diskussioner hos många aktörer om hur man
kan säkerställa att blivande föräldrar får
möjlighet att kunna göra informerade val
kring fosterdiagnostik. Snif:s utgångspunkt är
att kvalificerad, uppdaterad och relevant
kunskap och information måste finnas
tillgänglig över hela landet.

Som ett led i detta arbete har Snif under
2018 tagit fram två informationsbroschyrer.
Den ena handlar om genetiska
ultraljudsmarkörer och den andra om
genetiska analyser vid NIPT, fostervatten-
och moderkaksprov.
 
Övrigt arbete som pågick under 2018
(avslutas i början av 2019) omfattar
översättning och anpassning av
informationsfilmer framtagna av Genetic
Support Foundation i USA,
informationsbroschyrer om Turners syndrom
och Klinefelters syndrom samt ett
informationsblad om vad man kan upptäcka
med den allmänt erbjudna
fosterdiagnostiken.
 
Allt material finns på Snif:s webbplats och
sprids även via 1177.

Fosterdiagnostik
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R I K S F Ö R B U N D E T S
K O M M U N I K A T I O N
O C H  I N F O R M A T I O N

Riksförbundet FUB sprider vad FUB
och Inre Ringen gör och tycker,
genom FUB:s och Inre Ringens
webbplatser och sociala medier
samt debattartiklar och annan
medverkan i medier. Viktig är också
tidningen UNIK som under året fick
en ny redaktör med placering på
riksförbundets kansli.

FUB har under året skrivit och varit medskribent av flera
debattartiklar, bl.a. om att rösträtten inte firade 100 år på
SVT Opinion, och i Metro tillsammans med 18 andra
funktionsrättsorganisationer om att LSS-utredningens
förslag ska slängas i papperskorgen. Riksförbundet har
kommenterat aktuella händelser, bl.a. efter Uppdrag
gransknings program ”Bakom stängda dörrar”, då FUB:s
förbundsordförande Harald Strand medverkade i Aktuellt.
Under året har flertal ställningstaganden om LSS och andra
intressepolitiska områden gjorts. I Tidningen Altingets lista
över de 10 mest engagerande debattartiklarna om vård och
hälsa under 2018 hamnade FUB på en fjärde plats med en
debattartikel om bristande personalkompetens i LSS-
verksamheter, med rubriken "Okunskap dödar!".
 
Anna Hildingsson, ordförande i Inre Ringen Sverige, skrev
tillsammans med andra en debattartikel med rubriken "Tala
till kommunens väljare så att alla förstår!" i Dagens
Samhälle om tillgänglighet inför valet i september.

Fokuserad kommunikation
Riksförbundet FUB:s prioriterade
arbetsområden reflekteras i
kommunikationen från förbundet.

FUB:s kommunikationsstrategi handlar om hur vi på olika
sätt och i olika kanaler berättar om vad FUB och Inre
Ringen gör, tycker och vill.
 
Hösten 2018 uppdaterades FUB:s kommunikationsstrategi,
bland annat med nya målformuleringar. De övergripande,
långsiktiga målen med FUB:s kommunikation är att:

FUB:s kommunikationsstrategi
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FUB är den viktigaste organisationen
inom det intressepolitiska arbetet för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
 
Det är självklart för personer med
intellektuell funktionsnedsättning och
deras närstående att vara medlemmar i
FUB.
 
FUB uppfattas som en oumbärlig
samarbetspartner av myndigheter,
medier och andra aktörer, tack vare
organisationens relevanta sakkunskaper
om sådant som berör personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
 
FUB-rörelsens varierande verksamhet,
med kunskapsutbyte, gemenskap,
aktiviteter och påverkansarbete både
nationellt och lokalt, är uppenbar för alla
som följer oss.

Personer med intellektuell
funktionsnedsättning blir delaktiga och
finns representerade i
samhällsinformation, massmedia och
reklam.
 
Allmänhet och beslutsfattare har god
kunskap om livssituationen för personer
med intellektuell funktionsnedsättning
och deras närstående.
 
Personer med intellektuell
funktionsnedsättning förstår vad
mänskliga rättigheter innebär i deras
egna liv.
 
Beslutsfattare har kunskap om vad
mänskliga rättigheter innebär för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning, och säkerställer
dessa rättigheter.

I kommunikationsstrategin finns en lathund för att göra kommunikationsplaner. En längre version
finns för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.

På Inre Ringens och FUB:s webbplatser publicerades under året löpande nyheter och uppdateringar
av kalendern. Även annan information på webbplatserna har uppdaterats.
 
Inre Ringen sektioner, FUB:s länsförbund och lokalföreningar kan skapa en egen lokal webbplats
under www.fub.se, vilket fler och fler valt att göra.

Webbplatser
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Varje dag går riksförbundets kommunikatörer igenom omvärldsbevakningen som sedan samlas på
webbplatsen för att hjälpa alla aktiva i FUB och Inre Ringen att hålla koll på vad som händer i de
frågor vi arbetar med:

Omvärldsbevakning

FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för FUB:s kommunikation på Facebook. Sidan har
närmare 4000 följare. Från FUB:s Facebooksida delar riksförbundet i stort sett alla nyheter från Inre
Ringens och FUB:s webbplatser samt när FUB omnämns eller uttalar sig i media. Dessutom finns
FUB:s Facebookgrupp med fler än 7500 medlemmar och som dagligen har många givande
diskussioner. Även Inre Ringen Sverige har en Facebooksida som startades under 2017 och som gillas
av närmare 200 personer. Inre Ringen har också en Facebookgrupp, med cirka 700 medlemmar. FUB
är även aktiva på Twitter, med närmare 1000 följare, samt Instagram, med närmare 900 följare.
 
Ett exempel på inlägg i sociala medier är de tio animerade "Stärk LSS" filmerna med budskap om bland
annat rätten att leva ett vanligt familjeliv: 

Sociala medier

På "FUB:s frågor i media" går det sedan ett par år tillbaka att läsa andras nyheter om FUB och om LSS,
tillgänglighet och annat som vi jobbar med.

FUB:s frågor i media

Under "FUB i media" samlar vi alla nyheter som handlar om vad FUB och Inre Ringen gör och tycker.
Både när andra gör nyheter om FUB eller Inre Ringen eller när vi själva deltar i debatten. Det gäller
både lokalföreningar, länsförbund och riksförbundet.

FUB i media

Under "Debatt om FUB:s frågor" 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.

Debatt om FUB:s frågor
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Under 2018 har riksförbundet förändrat rutinen kring utskick av nyhetsbrev. Det som tidigare varit
ett nyhetsbrev har blivit tre:

Utveckling av FUB:S nyhetsbrev

FUB:s medlemstidning Unik har under 2018 genomgått en större förnyelse, som gett en modernare
medlemstidning som bättre motsvarar förbundets behov. Under våren anställdes en chefredaktör som
arbetar heltid på rikskansliet i Solna. Därmed finns kompetens och planering av tidningen nära övrig
verksamhet. Den nya redaktören fick i uppdrag att kartlägga behov och ta fram en plan för omgörning
av tidningen. Arbetet skedde i kontakt med förbundsstyrelsens arbetsutskott och Inre Ringen
Sveriges styrelse. Under hösten 2018 presenterades en ny tidning och nummer 1 2019 gavs ut i den
nya formen.
 
I korthet har formen moderniserats, layouten har blivit tydligare och är nu mer överskådlig. Gången i
tidningen är också fastare mallad vilket gör tidningen mer lättläst. Den lättlästa delen har blivit längre,
tydligare och ges nu ut som en inbladad del l i den andra delen. Samtidigt har en satsning gjorts på en
digital version av tidningen som går att läsa på www.tidningenunik.se. Unik går också att läsa i en
egen applikation för Android och Apple. Samtliga e-lösningar är lättanvända och flexibla, med
möjlighet att läsa och få samtliga av tidningens texter upplästa.

Tidningen Unik 

Medlemsnytt - går ut till FUB:s medlemmar

Styrelsenytt - går ut till förtroendevalda inom rörelsen

Nytt om LSS - nyhetsbrevet med särskild information om LSS.
Går till medlemmar och förtroendevalda.

Nyhetsbreven skickas idag via det digitala verktyget EditNews. I verktyget finns möjlighet att bl.a. se
öppningsfrekvens och annan statistik som gör att vi kan utvärdera hur våra nyhetsbrev tas emot av
mottagaren. Nyhetsbreven går ut en gång i månaden, med undantag för juli. I verktyget har vi under
året även gjort andra utskick, som inbjudningar till seminarier och andra event.

FUB har fortsatt arbeta för att sprida kunskap och medvetenhet till den egna rörelsen om vad
kognitiv och kommunikativ tillgänglighet är. Ett mål för året var att göra Inre Ringen Sveriges
riksstämma 2018 fullständigt tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta
lyckades vi med genom att exempelvis använda filmer som hjälpmedel och färgmarkerade papper för
de olika punkterna på dagordningen. 
 
Även i arbetet med LSS kvalitetsstandard lyfts kognitiv och kommunikativ tillgänglighet.

Kognitiv och kommunikativ tillgänglighet
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R I K S F Ö R B U N D E T S
S T Ö D  T I L L
O R G A N I S A T I O N E N

Kansliets organisationsgrupp
arbetar särskilt med stöd till
organisationens länsförbund och
lokalföreningar. 
 
Organisationsgruppen utformar
verktyg och material som syftar på
att underlätta länsförbundens och
lokalföreningarnas arbete vad gäller
bland annat medlemsrekrytering,
styrelsearbete, administration och
informationsspridning.

FUB:s initiativ att etablera en egen försäkringslösning,
anpassad till våra medlemmars behov har nu bedrivits under
9 år.
 
UNIK Försäkring är en medlemsförmån för alla medlemmar.
Unik Försäkring har idag vuxit till ett mindre
försäkringsföretag. Under året har Unik Försäkring flyttat till
FUB:s bolag Kunskap och Kompetens AB, som numera driver
försäkring åt alla medlemmar.
 
UNIK Försäkring är där medlemmen finns, vilket innebär att
vi kommer ut till medlemmarna och informerar. Detta är
viktigt, då vi nu vet att många av våra medlemmar är
oförsäkrade sedan tidigare. Under året har det gjorts ett
antal besök hos läns- respektive lokalföreningar och
medverkan har även skett vid förbundsstämma, kurser och
konferenser, mässor mm.

UNIK-försäkring

För att sprida kännedom om FUB:s värderingar och
verksamhet, både utåt och inom organisationen, är
konferenser och utbildningsinsatser ovärderliga. Även under
2018 har många tillfällen erbjudits FUB-medlemmar och
allmänhet.
 
Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, arbetsgrupper,
kommittéer och nätverk har ett stort antal personer deltagit
i arrangerade aktiviteter. Dessa har bland annat fått del av
riktade utbildningsinsatser, exempelvis fortbildning för
rättsombud och medlemsrådgivare.
 
Förbundsstämman hölls i maj i Stockholm med ca 125
deltagare. I samband med förbundsstämman höll Inre Ringen
sin Riksstämma i Stockholm med ca 80 deltagare.

Konferens- och utbildningsverksamhet
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23-24 april 2018 anordnades konferensen ”Livets möjligheter” i Stockholm. Målgrupp var anhöriga till
personer med flerfunktionsnedsättning, personal och beslutsfattare. Konferensen syftade till att
belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med
flerfunktionsnedsättning. Konferensen var ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum
anhöriga, Nka, Riksförbundet FUB, RBU, SRF, Bräcke diakoni, Habilitering & Hälsa i Stockholms läns
landsting, Ågrenska, Föreningen JAG samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom
svensk neuropediatrisk förening.

Konferens om flerfunktionsnedsättning

Riksförbundet FUB är samarbetspartner i Svenskt Demenscentrums Arvsfondsprojekt,
Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Under 2018 färdigställdes
två webbaserade utbildningar med samma namn. Den ena är riktad till närstående och
yrkesverksamma och den andra är särskild framtagen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
 
Under våren 2018 presenterades utbildningarna på två konferenser.  Konferensen ”Åldern har sin rätt”
för yrkesverksamma och närstående samlade över 300 personer på ABF-huset i Stockholm. Dagen
innehöll föreläsningar om geriatrik, psykologi, stöd vid sorg och förlust och bemötande. Alla med
särskild fokus på äldre personer med diagnosen utvecklingsstörning. Konferensen avslutades med en
presentation av den nya utbildningen.
 
En kognitivt tillgänglig konferens anordnades i april för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Sextio personer fanns på plats i Stockholm för att prata om hur det känns att
bli äldre och få en introduktion till den nya utbildningen som är särskild framtagen för FUB:s
målgrupp.

Åldern har sin rätt - om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Tidskriften Intra anordnande två konferensdagar, den 1-2 oktober, då FUB var medarrangör.  Årets
dagar arrangerades på hotell Clarion Sign i Stockholm. Totalt deltog 287 personer under dessa dagar.

Intradagar

I november 2018 anordnades den årliga fortbildningshelgen i Solna för ideellt arbetande
medlemsrådgivare och rättsombud. Tema för fortbildningen var god man/ställföreträdare. Tid var
även avsatt för erfarenhetsutbyte.

Fortbildning medlemsstöd
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Lördagen den 1 december arrangerade riksförbundet ett syskonseminarium för att möta behovet av
stöd och information hos vuxna syskon till personer med intellektuella funktionsnedsättningar.
Heldagsseminariet arrangerades tillsammans med Bräcke Diakonis projekt ”Vuxens syskon” och
innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte. Östra teatern i Stockholm medverkade med pjäsen
“Skuggsyskon”.

Syskonseminarium 

Arbetet med att övergå till ett nytt medlemssystem påbörjades redan 2017. Tillsammans med
Qinmind, som bl.a. arbetar med projektledning, kravhantering, test & kvalitetssäkring, tog
förbundskansliet fram underlag för upphandling av ett nytt medlemssystem. Förbundsstyrelsen
beslutade att välja Mysoft som ny systemleverantör. Under året har Mysoft arbetat med att bygga ett
system enligt FUB:s kravspecifikation. Under arbetet har Mysoft haft täta kontakter med
förbundskansliet. Qinmind har fortsatt att bistå FUB med beställarstöd under den processen. Enligt
den ursprungliga tidsplanen skulle driftstart ske den 1 januari 2019, men på grund av att den tidigare
leverantören hade problem med att leverera konverteringsdata i tid blir driftstarten försenad en
månad.

I T  O C H  N Y T T  M E D L E M S S Y S T E M

FUB:s e-post och intranätsystem har under året uppdaterats med ytterligare funktioner för att
förenkla och effektivisera kommunikation och samarbete på distans. Många nya användare har
tillkommit under året och fler föreningar använder nu Office 365 som ett verktyg i styrelsearbetet.

Office 365

För att säkerställa att förbundskansliet har en kostnadseffektiv, säker och flexibel löneadministration
har förbundskansliet under 2018 bytt lönesystem till Hogia cloud.

Hogia cloud

Under 2018 har riksförbundet arbetat för att föreningen ska följa reglerna i den nya
Dataskyddsförordningen, GDPR. Tillsammans med Funktionsrätt Sverige har riksförbundet deltagit i
utbildningar och tagit fram mallar för avtal, rutiner och policydokument. Riksförbundet FUB har haft
fortlöpande informationsinsatser till medlemmar, länsförbund och lokalföreningar om de nya reglerna
och tillhandahållit föreningarna stödmaterial och rådgivning. Riksförbundet FUB har antagit en ny
personuppgiftspolicy och arbetat med att anpassa kansliets personuppgiftsrutiner.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR
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S T Ö D  T I L L  L O K A L F Ö R E N I N G  O C H  L Ä N S F Ö R B U N D

Under 2018 har organisationsgruppen på kansliet arbetat med att bygga upp en Resursbank för
förtroendevalda inom rörelsen. Detta för att lokalföreningar efterlyst tydligare mallar, checklistor,
blanketter mm.  I resursbanken har vi laddat upp stadgar och god föreningssed, tips och goda exempel
samt mallar och blanketter inför lokalföreningarnas och länsförbundens årsrapportering. Där finns
även samtliga policydokument att tillgå. Under 2019 fortsätter vi arbetet med att förbättra
Resursbanken med mer användbart material.

Resursbank

Under 2018 påbörjades en rundringning till samtliga länsförbund och lokalföreningar. Syftet med
detta var att komplettera information om årsrapporteringen, samla in goda föreningsexempel, få mer
vetskap om svårigheter och eventuella problem i föreningarna samt att få en bild av vilken typ av stöd
som föreningarna önskar av kansliet. På grund av att den dåvarande organisationsstödjaren avslutade
sin tjänst på FUB i början av hösten 2018, har inte alla länsförbund och lokalföreningar kontaktats.
Rundringningen tas upp igen 2019 då en ny organisationsstödjare har börjat sin anställning.
 
Per Liljeroos från riksförbundet och Jan-Åke Wendel från förbundsstyrelsen har under året besökt ett
flertal lokalföreningar och länsförbund som varit i behov av hjälp.

Dialog med alla länsförbund och lokalföreningar

Den 26 oktober 2018 arrangerades årets länsförbundsträff i Stockholm. Varje länsförbund hade
möjlighet att skicka två representanter till träffen, som syftade till att ge inspiration och
erfarenhetsutbyte. Ett 20-tal deltagare deltog under en heldag där det diskuterades samverkan,
organisationsutveckling och kompetensutbyte.
 
Elaine Johansson, FUB Västra Götaland och Elisabeth Ingvarsson, FUB Östergötland, berättade om
hur de arbetar i sina respektive länsförbund. Lisa Hartelius från Studieförbundet Vuxenskolan höll
sedan i en workshop om folkrörelser, välfungerande verksamheter, vad vi bör arbeta med samt vad vi
bör se upp med i våra verksamheter. Det var en konstruktiv workshop som resulterade i många tankar
och idéer hos deltagarna.
 
Syftet med länsförbundsträffen var att samla representanter i rörelsen för att diskutera de problem
och svårigheter som många verksamheter stöter på idag. De handlade bl.a. om sviktande
medlemsantal, svårigheter att se länsförbundets roll i rörelsen, om problem med att rekrytera nya,
särskilt yngre, medlemmar samt att hitta engagerade och aktiva styrelsemedlemmar.

Länsförbundsträff
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En nätverksträff för anställda inom FUB planerades till den 18 oktober. Träffen ställdes dock in 
p.g.a. för få anmälda. Vid kontakt med de anställda var det flera som inte kunde delta på grund av
avståndet. Inför 2019 bör vi istället fundera på möjligheten att arrangera nätverksträffen i form av ett
webinarium.

Nätverksträff

FUB planerade under 2018 en bowlingturnering för våra medlemmar i Inre Ringen. Det ansågs vara
ett roligt sätt att locka fler och yngre medlemmar. Finalen som var planerad att äga rum i december
2018, ställdes dock in efter ett beslut av förbundsstyrelsen. Anledningen var att turneringens final
uppfattades som orättvis och inte tillräckligt genomtänkt, vad gäller olika serier för olika spelare,
d.v.s. vana spelare med licens och ”hobbyspelare”. Detta skulle ha krävt en mer utökad budget än
förbundsstyrelsen hade planerad för, och därför ställdes turneringen in.

Bowlingturnering

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.
Samarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshindersorganisationer och deras
motsvarigheter i MyRights samarbetsländer.
 
MyRight och dess medlemmar driver utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och förstärkning
av funktionshinderrörelsen i projektländerna, utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
 
Genom de utvecklingsprojekt som drivs av ett antal lokalföreningar och länsförbund var FUB verksam
i fyra programländer under 2018:

MyRight

I N T E R N A T I O N E L L  V E R K S A M H E T

Bolivia (FUB Östersund/FUB Jämtlands län

Nepal (FUB Örebro)

Nicaragua (FUB Östersund/FUB Jämtlands län

Rwanda (FUB Östersund/FUB Jämtlands län

I de flesta FUB-projekten finns projektaktiva med intellektuell funktionsnedsättning. Deras
medverkan är mycket värdefull för både projekten och för de projektaktiva, som får möjlighet att
bidra med sina kunskaper och erfarenheter.
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Nordiska Samarbetsrådet, NSR, där Riksförbundet FUB ingår, höll sin årliga träff i april 2018. Denna
gång var Färöarna värd för mötet, som hade fokus på följande artiklar i Funktionsrättskonventionen:

NSR möte på Färöarna

Artikel 10 - rätt till liv

Artikel 12 - likhet inför lagen

Artikel 19 - rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Artikel 24 - utbildning

Artikel 25 - hälsa

Artikel 27 - arbete och sysselsättning

Artikel 19, som ibland kallas ”LSS artikeln”, är av central betydelse för alla nordiska länder. Därför
tillsattes en särskild arbetsgrupp som ska jobba vidare med hur denna artikel efterlevs i Norden.

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige är medlemmar i Inclusion Europe.
Inclusion Europe arbetar för lika rättigheter och full delaktighet för människor med intellektuell
funktionsnedsättning. Inclusion Europe har för närvarande 74 medlemsorganisationer i 39 europeiska
länder.
 
I maj deltog Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige i Inclusion Internationals världskongress i
Birmingham, som också omfattade Inclusion Europes årliga möte. Dessa två organisationer är
internationella nätverk för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, deras närstående och
yrkesverksamma.
 
Inre Ringen Sveriges ordförande, Anna Hildingsson, höll en presentation om rösträtt för personer med
intellektuella funktionsnedsättning och vikten av anpassad information kring aktuella valfrågor samt
information om hur man röster. I sitt tal berättade Anna också om FUB:s samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan om ”Mitt Val”.

Inclusion Europe
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FUB:s förbundsstyrelse har slagit fast att FUB aktivt och framåtsyftande dels skall engagera sig i
utvecklingsprojekt, dels verka för att etablera goda kontakter med forskningsmiljöer inom olika
discipliner. Liksom tidigare år har Riksförbundet FUB varit engagerat i en lång rad projekt.
 
Det har handlat om projekt i riksförbundets regi med medel från Allmänna Arvsfonden och
Postkodlotteriet. Förtroendevalda och kanslipersonal ingår i flera styr- och referensgrupper i
anslutning till projekten, som oftast är fleråriga. Ämnesområdena för projekten har medvetet en stor
bredd, utifrån att FUB verkar för personer med utvecklingsstörning i alla åldrar och med olika grad av
funktionsnedsättning.

Riksförbundet FUB har under 2018 blivit beviljad och startat upp två Arvsfondsprojekt: Digi-JAG och
Vi är med! Riksförbundet FUB är även samarbetspartner till tre pågående Arvsfondsprojekt: Begriplig
text, Åldern har sin rätt och Projekt Vuxensyskon.

Arvsfondsprojekt

P R O J E K T

”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö” är ett treårigt projekt som
beviljats närmare 8,3 miljoner av Arvsfonden. Digi-JAG startade i mars 2018. I projektet utvecklar
FUB, Begripsam, Axesslab och Mora folkhögskola en nätbaserad pedagogisk modell och en digital
lärplattform, som stödjer personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning i det livslånga
lärandet.  Syftet med livsplattformen är att öka den digitala delaktigheten för målgruppen.
 
Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen sker genom en tvåårig distansutbildning i ”Anpassad
IT” på Mora folkhögskola. Modellen testas och utvecklas även i fyra andra verksamheter runt om i
landet. Utvecklingen av den digitala livsplattformen sker tillsammans med Begripsam och Axesslab,
som har spetskompetens inom systemutveckling för personer med intellektuella, psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar. Den digitala miljön som utvecklas kommer vara tillgänglig och
anpassad för personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Målet är att digitala
livsplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig intellektuell
funktionsnedsättning inom olika skolformer och på fritiden. Under projektår 1 har en ny kursomgång
på Mora folkhögskola startat och utvecklingen att livsplattformen påbörjats.
 
Digi-JAG bygger vidare på FUB:s tidigare projekt ”Anpassad IT”. Detta projekt vann i december 2018
Arvsfondens guldkornspris för bästa projekt för personer med funktionedsättning, vilket var väldigt
glädjande!
 
                                                                                Arbetet kan följas på projektets webbplats, www.digijag.se.

Digi-JAG
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Strax innan sommaren 2018 beviljade Arvsfonden närmare 6,3 miljoner till projektet ”Vi är med!”. I
projektet samarbetar FUB med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges
Arbetsterapeuter och DART - Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg.
 
Projektet, som startade i september 2018, ska ta fram nya metoder för att vuxna människor med
flerfunktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och
måttlig eller omfattande intellektuell funktionsnedsättning, kommer vara med i projektet tillsammans
med anhöriga och personal. I projektet ska vi utveckla ett Vi är med!-metodpaket innehållande en
utbildningsmodell för ökad delaktighet och självständighet för målgruppen. Konceptet är utformat så
att det ska vara enkelt att använda metodpaketet och sprida det till professionen och anhöriga, som
möter personer med flerfunktionsnedsättning.
 
Projektet kommer pågå under drygt tre år. Under projektår 1 startar arbetet i Lerum och Norrköpings
kommuner.
 
                           Arbetet kan följas på projektets webbplats, www.anhoriga.se/samverkansprojekt/vi-ar-med

Vi är med!

Projektet ”Begriplig text och information för alla”, som FUB medverkar i tillsammans med
Dyslexiförbundet FMLS, Afasiförbundet och Autism- & Aspergerförbundet gick in i sitt tredje år 2018.
 
Begriplig text vänder sig till alla som skriver, producerar eller förmedlar text och information.
Projektet vill öka och sprida kunskap om begriplig och enkel text och samhällsinformation. Kunskapen
har projektet samlat in från personer med egna lässvårigheter, genom att intervjua dem och testa
texter tillsammans. Projektet har också använt ögonrörelsekamera för att titta närmare på läsmönster.
 
I december 2018 genomfördes workshoppar tillsammans med flera myndigheter och projektets
texttestare. Projektet tog också fram ett kompendium om begriplig text och gjorde filmer med läsare.
På projektets blogg samlas reflektioner kring texter från personer inblandade i projektet, bland annat
FUB:s tidningsredaktör och kommunikatör. 
 
                                                                       Arbetet kan följas på projektets webbplats, www.begripligtext.se.

Begriplig text och information för alla
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Begriplig text och information för alla
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Riksförbundet FUB är samarbetspartner i Svenskt Demenscentrums Arvsfondsprojekt,
”Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning”. Under 2018 lanserades
två webbaserade utbildningar med samma namn. Den ena är riktad till närstående och
yrkesverksamma och den andra är särskild framtagen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Det finns även en skrift framtagen, baserad på innehållet i utbildningarna.
 
Under våren 2018 presenterades utbildningarna på två konferensdagar för de olika målgrupperna.
Socialstyrelsen har lagt upp utbildningarna på sin sajt Kunskapsguiden.se,
vilket har stor betydelse för spridning bland yrkesverksamma. Länken till utbildningarna finns även på
Riksförbundet FUB:s webbplats. I december 2018 hade nästan 7 000 personer påbörjat
utbildningarna.
 
Projektet påbörjade ytterligare två satsningar under 2018. Tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan ska ett studiecirkelmaterial tas fram om åldrande och intellektuell funktionsnedsättning
och ett antal pilotcirklar genomfördes under 2018. Cirkelverksamheten utvecklas vidare under 2019.
 
En skrift riktad till primärvården blev klart i slutet av 
2018 och publiceras i början av 2019. Under 2018 
presenterades projektet bl.a. under politikerveckan i 
Almedalen, i tidskriften Intra, på Intradagarna samt vid 
ett flertal nationella och regionala konferenser om 
åldrande.

Ålders har sin rätt - om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB är med som samarbetspartner i Arvsfondsprojektet “Projekt Vuxenssyskon”, som
drivs av Bräcke Diakoni. Övriga samarbetspartners är RBU, Autism&Asbergerförbundet, Nationellt
kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet startade hösten 2017
och syftar till att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller
långvarig sjukdom. En av FUB:s förbundsjurister representerar FUB i projektets ledningsgrupp.

Projekt Vuxenskola
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Ungdomsprojektet ”Volymen på max” beviljades 5,8 miljoner under våren 2018 och startade under
hösten. Projektets mål är att starta upp ett ungdomsnätverk i FUB:s lokalföreningar. Nätverket ska
arbeta med jämställdhets- och rättighetsfrågor. ”Volymen på max” pågår i 2,5 år och jobbar för att öka
unga med intellektuell funktionsnedsättnings inkludering i FUB:s verksamhet och i samhället i stort.
Under hösten utlyste projektet en tävling för alla FUB:s lokalföreningar. De två lokalföreningar som
vann kommer att vara projektets pilotorter, där nätverken ska startas upp och utvecklas. Tävlingen
avgjordes i januari 2019.
 
I november 2018 anordnades en workshopdag i Stockholm med drygt 10 ungdomar med intellektuell
funktionsnedsättning. Under dagen diskuterade vi frågor om rättigheter, vad ett ungdomsnätverk kan
vara och hur en bra ledare är. Resultatet från workshoppen ligger till grund för det vidare arbetet med
nätverkens uppbyggnad. Under hösten påbörjades även arbetet med projektets hemsida och grafiska
profil.

Volymen på max - specialprojekt Postkodlotteriet

T.v. Annika och Karin, deltagare vid workshop, röstar för vilken grafisk profil projektet ska ha. T.h. Annika och Karin lyssnar på
Oliwer, workshopledare. Foto: Emil Nordin.

Riksförbundet FUB beviljades 221 000 kr från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), för att delta i projektet ”Skolval 2018”. Inom ramen för ”Skolval 2018” tog FUB fram en film i
syfte att sprida kunskap om demokrati, demokratiska rättigheter och vikten av att rösta bland unga
med bakgrund i grund- och gymnasiesärskolan. Filmen spelades in tillsammans med elever på en
gymnasiesärskola.
 
I samband med att filmen lanserades arrangerade FUB två mindre releasefester, en på en
gymnasiesärskola i Stockholm och en på rikskansliet för andra intressenter.  Filmen Min röst, vårt val
fick en bra spridning och såväl elever som lärare har uttryckt att de uppskattar filmen. Visningsrätten
till Min röst, vårt val köptes under våren av Utbildningsradion (UR) Skola. Den finns numera tillgänglig
på deras webbplats som når många lärare, pedagoger och elever runt om i landet. Filmen var den mest
besökta på MUCF:s webbplats ”Valår i klassrummet” under året.
 
                                                               Filmen finns tillgänglig på FUB:s webbplats,  www.fub.se/skolval2018

Skolval 2018 - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Under våren 2018 beviljades Riksförbundet FUB 500 000 kr, från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Erasmus +, för att anordna ett demokratiläger. Demokratilägret ägde
rum i Södertälje under en helg i augusti. Då träffades ungdomar och unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning och politiker för att diskutera politik.
 
Demokratilägret fick mycket uppmärksamhet, bl.a. i ett reportage i Sveriges Radios program Studio 1.
Efter lägret publicerade deltagarna en debattartikel i tidningen Metro där de förde fram sina åsikter
och önskemål till politiker. Det resulterade bland annat i att Skolverket kontaktade Riksförbundet
FUB för att höra mer om Demokratilägret och deltagarnas politiska förslag. Andra resultat är
inbjudningar till både Riksdagen och Stockholms stadshus.
 
Demokratilägret resulterade i ett antal slutsatser, som syftar till att inspirera politiker att bjuda in
unga i målgruppen till politiska samtal. De innehåller metoder och inspiration från arbetet under
Demokratilägret och ungdomarnas politiska förslag. Slutsatserna kommer spridas till beslutsfattare
runt om i landet under 2019, tillsammans med en dokumentärfilm som skildrar Demokratilägret.
 
           Dokumentärfilm och slutsatser finns samlade på FUB:s webbplats, www.fub.se/demokratilager-2018

Demokratiläger 

T.v. Deltagare från FUB:s demokratiläger tillsammans med de politiker som besökte lägret. T.h. Per Lodenius, Centerpartiet,
och övriga politiker deltar i en övning tillsammans med ungdomarna. Foto: Magnus Carlstedt. 

I december 2018 beviljades Riksförbundet FUB 80 000 kr, av Post- och Telestyrelsen för att ta fram
en kravspecifikation till ett kognitivt tillgängligt e-post system. Arbetet kommer utföras under det
första kvartalet 2019 med hjälp av Begripsam, som har stor kompetens inom området.

Kognitivt tillgängligt e-postsystem

P O S T -  O C H  T E L E S T Y R E L S E N S  P R O J E K T
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Riksförbundet FUB får härmed lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling under
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-3. Om inte särskilt anges visas alla belopp i tusental kr (SEK).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningen har sitt säte i Solna.

Allmänt om verksamheten

Ändamål
FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift är att arbeta för ett gott och värdigt liv för personer med
intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga. FUB:s långsiktiga mål är att personer som har en IF
ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra utan IF har. Det sker
genom att FUB arbetar med intressepolitiskt arbete, kunskapsspridning och medlemsstöd.
 
Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet, ger stöd och service åt
lokalföreningarna, sektionerna och läns/regionförbunden samt tillvaratar kunskap och forskning om personer
med IF och för kunskapen vidare.
 
För att ge personer med IF ökat inflytande bildades 1995 Rikssektionen Klippan som numera heter
Inre Ringen Sverige. Inre Ringens uppgift är att föra fram åsikter och erfarenheter från personer med egen
erfarenhet av IF.

Organisation
Riksförbundet har sitt förbundskansli i Solna. Förbundskansliets två team arbetar med det intressepolitiska
påverkansarbetet samt att ge stöd och service till lokalföreningar, länsförbund, förbundsstyrelse, sektioner
inom Inre Ringen och dess riksstyrelse samt inom olika nätverk. Den medlemsnytta som skapas genom att FUB
bedriver ett hållbart och brett intressepolitiskt arbete måste förenas med det individuella stöd som medlemmar
kan få genom rådgivning av bland annat rättsombud, medlemsrådgivare, jurister och ombudsmän. FUB strävar
efter att vara en väl förankrad organisation med ett gott anseende. En annan viktig del för FUB är att vara en
efterfrågad samverkanspart till landets alla kommuner och landsting samt att samtidigt vara en organisation där
alla medlemmar i landet känner gemenskap och tillhörighet.
 
FUB är organiserat i tre nivåer: riksförbund, länsförbund och lokalförening. Idag finns det 19 st länsförbund och
151 st lokalföreningar. Medlemskapet är alltid knutet till en lokalförening. Lokalföreningarna hade totalt vid
utgången av 2018, 22 490 medlemmar. Under 2018 minskade medlemsantalet med 2 746 st relaterat 2017.
 
Det högsta beslutande organet inom FUB är förbundsstämman. På förbundsstämman 2017 togs beslut om
stadgeändring att hålla förbundsstämman vart annat år från och med 2018. Vid stämman representeras
lokalföreningar och länsförbund. Under 2018 hölls stämman i Stockholm där 144 deltagare och 76
röstberättigande deltog. På förbundsstämman väljs förbundsstyrelse som sedan ansvarar för förbundets
löpande angelägenheter och tar ställning i övergripande policyfrågor med utgångspunkt i FUB:s stadgar och
styrande dokument. I anslutning till förbundsstämman hölls Inre Ringen Sverige sin Riksstämma. På
riksstämman deltog 79 deltagare från olika Inre Ringen sektioner runt om i landet varav 24 var röstberättigade.
Efter stämman hölls en konferens om vikten av att gå och rösta och om demokrati.
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Samarbeten
FUB är medlem i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), som är en paraplyorganisation för ett
stort antal funktionrättsföreningarna inom Sverige. Riksförbundet FUB ingår även i Inclusion Europe, IE, som är
en europeisk sammanslutning av olika funktionrättsförbund.
 
FUB är även medlem i organisationen MyRight där några lokalföreningar inom FUB:s organisation driver olika
internationella projekt. Medlemskap finns även i det nordiska samarbetet genom Nordiska Samarbetsrådet
(NSR). NSR har haft ett möte under året som hölls på Färöarna där FUB deltog och Norge var
ordförandelandet.
 
FUB är förmånstagare i PostkodLotteriet, som även finansierar specialprojekt. Under 2018 startades ett nytt
specialprojekt ”Volymen på Max!”.
 
Återkommande samarbetspartner är andra organisationer inom Funktionsrätt Sverige samt Studieförbundet
Vuxenskolan. Andra viktiga arbeten omfattar bland annat påverkansarbete på lagstiftande församling vad avser
LSS och myndigheter såsom Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och organisationer som
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rörande tillämpning av LSS och andra lagstiftningar som påverkar
människor med IF.

Hållbarhet
Som grund för vårt hållbarhetsarbete ligger vår vision och vår affärsidé. Målgrupperna för vårt arbete omfattar
våra medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och samhället där vi verkar. 
 
För att nå vår vision, Ett samhälle, En värld, där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som
alla andra, arbetar vi aktivt med att påverka beslutsfattare och myndighetspersoner på riksplan, läns- och
regioner samt inom kommunerna. För att detta ska vara möjligt pågår ett arbete att stärka Riksförbundet FUB:s
länsförbund och lokalföreningar. Arbetet görs genom kontakter, information och framtagande av material.
Inom hållbarhetsarbetet för att stärka hela FUB:s organisation är det viktigt att ta hand om alla de eldsjälar som
finns inom organisationen. Att informera och förankra beslutade strategier och policys.
 
Riksförbundet FUB tar även sitt ansvar för ett hållbart samhälle genom att tänka och agera grönt. Ett arbete
med att öka digitaliseringen inom förbundet pågår och kommer att fortsätta under den kommande
verksamhetsinriktningen. På det sättet kan vi bland annat minska på resor och pappersproduktion. Den
pågående digitaliseringen skapar även en ekonomisk och hållbar organisation då bland annat resor och
portokostnader kommer att minska. Flera policys finns för att god och långsiktig ekonomi bland annat finns
resepolicy och placeringspolicy.
 
Medarbetarna är varje organisations viktigaste resurs. Arbetet med att skapa god arbetsmiljö där alla ska känna
sig trygga är ett aktivt och ständigt pågående arbete. Detta arbete görs genom medarbetarsamtal,
uppföljningssamtal och kompetensutbildningar. Riksförbundet FUB har kollektivavtal och kansliets ledning har
ett nära samarbete med den fackliga klubben och skyddsombud. För att säkerställa en god arbetsmiljö görs
återkommande medarbetarundersökningar.

Främjande av organisationens ändamål
För att uppnå uppsatta mål arbetar FUB dels med intressepolitiskt påverkansarbete, dels med
kunskapsspridning internt och externt. FUB genomför kampanjer, närvaro i media, riktade skrivelser till
myndigheter, remissvar, politikeruppvaktningar och deltagande i en mängd olika referensgrupper hos
myndigheter. Genom att driva vissa specifika frågor och sprida kunskap om IF synliggör FUB våra medlemmars
olika behov både för makthållare och allmänheten. Detta är ett effektivt sätt att få till stånd förändringar i
samhället till gagn för FUB:s medlemmar.
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Under året har det strategiskt viktiga arbetet fortsatt och beslut tagits att prioritera den pågående LSS
utredning och har därmed gett kansliet i uppdrag att arbeta aktivt med att följa utredningens arbete. FUB har
även varit en mycket aktiv part i Funktionsrätt Sveriges arbete med LSS. Samordnare av Funktionsrätt Sveriges
arbete med LSS har varit FUB:s ombudsman Judith Timoney, som under utredningstiden har en del av sin tjänst
på Funktionsrätt Sverige. FUB har haft flera möten med LSS-utredarna samt tagit fram två rapporter, ”500
röster inom FUB” och ”Normalt föräldraansvar” som lämnats till LSS-utredningen.
 
Två andra prioriterade områden har under året varit Skola och utbildning samt Hälsa och sjukvård. Där har
kommittéerna träffats regelbundet för att driva och påverka de viktiga frågorna mot rätt instans. I maj 2018
hölls förbundsstämman där Forum FUB:s ena halvdag handlade om Skola och utbildning.
 
Genom medlemsrådgivare och rättsombud ges enskilda medlemmar omfattande stöd, främst i frågor om
LSS-rättigheter, god man och samtalsstöd. Under året har en fortsättningsutbildning för rättsombud och
medlemsrådgivare genomförts där 17 medlemsrådgivare och 22 rättsombud deltog. Vilket innebar att FUB
förfogar över 48 st medlemsrådgivare och 28 st rättsombud runt om i landet.
 
Riksförbundet FUB ger ut tidningen UNIK med 6 nummer per år. UNIK innehåller även lättläst material som
även finns inläst på cd-skiva. I februari 2018 anställdes en redaktör för Tidningen UNIK istället för den tidigare
lösning med en konsult.
 
FUB har webbplatsen www.fub.se som skapats för att vara en tillgänglighetsanpassad webbplats. Material och
information om LSS har fortsatt att samlats under vinjetten ”Stärk LSS – Stärk oss!”. Under 2018 har
Riksförbundet förändrat rutinen kring utskick av nyhetsbrev. Det som tidigare varit ett nyhetsbrev har
blivit tre. Medlemsnytt – går ut till FUB:s medlemmar, Styrelsenytt – går ut till förtroendevalda inom rörelsen
och Nytt om LSS –nyhetsbrevet med särskild information inom LSS. Nyhetsbreven skickas idag via det digitala
verktyget EditNews. Nyhetsbreven går ut en gång i månaden, med undantag för juli.
 
Svensk insamlingskontroll har haft fortsatt förtroende för FUB att ha ett så kallat 90-konto. Riksförbundet FUB
är medlem i FRII, Frivilligorganisationens insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod för
insamlingsorganisationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsårets slut
De temadagar om LSS som genomfördes under 2017 där syftet var att samla in 500 FUB röster att lägga till
FUB:s kompletterande rapport till LSS utredningen. Under mars 2018 var den rapporten klar och lämnades
över till utredningen samt delades ut till lokal och länsförbund i deras fortsatta intressepolitiska
påverkansarbete under förbundsstämman. Forskaren och juristen Monica Larsson fick i uppdrag av
Riksförbundet FUB att titta på problematiken i hur begreppet normalt föräldraansvar används vid beslut om
LSS insatser. I februari 2018 blev den rapporten klar och även den har lämnats över till den pågående LSS
utredningen. Under våren hölls seminariekvällar på fyra orter med temat LSS och där de två släppta
rapporterna presenterades. 
 
2018 var ett valår och det innebar att fokus låg på att påverka och lyfta FUB:s viktiga och prioriterade frågor.
Detta gjordes under våren med temaveckor, debattartiklar och 10 animerade filmer om LSS insatserna. Under
politikerveckan i Almedalen anordnades fem seminarier där FUB fokuserade på LSS insatserna bostad med
särskild service för vuxna, bristen av gruppbostäder och servicebostäder, hur kvalitén på daglig verksamhet kan
öka samt om personalkompetens för FUB:s målgrupp. FUB deltog även en dag under politikerveckan i Järva,
Stockholm.
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Flera konferenser har under året anordnas bland annat i april hölls en konferens om flerfunktionshinder
”Livets möjligheter” där FUB är medarrangör tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
och flera andra förbund. Konferensen ”Åldern har sin rätt” om åldrande och utvecklingsstörning
genomfördes tillsammans med Svenskdemenscentrum i mars månad. I oktober hölls de årliga Intradagarna
samt att det har arrangerats flera interna utbildningar och seminarium.
 
I februari beviljades 7 miljoner i basstöd från Postkodlotteriet för Riksförbundets verksamhet. Medel som
delvis har gått till att förbättra medlemssystemet men även till det fortsatta intressepolitiska arbetet samt till
att arbetet att öka stödet från Riksförbundets kansli till lokalföreningar och länsförbund på olika sätt.
Postkodlotteriets Specialprojektet ”Volymen på max” beviljades medel på 5,8 miljoner. I slutet av augusti
anställdes det en projektledare på heltid, placerad på Riksförbundets kansli. Projektet vänder sig till unga
personer med IF och i synnerhet till flickor för att öka jämställdheten och deras engagemang.
 
Arbetet med att övergå till ett nytt medlemssystem påbörjades redan 2017. Tillsammans med Qinmind, som
bl.a. arbetar med projektledning, kravhantering, test & kvalitetssäkring, tog förbundskansliet fram underlag
för upphandling av ett nytt medlemssystem. Förbundsstyrelsen beslutade att välja Mysoft som ny
systemleverantör. Under året har Mysoft arbetat med att bygga ett system enligt FUB:s kravspecifikation.
Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle drift start ske den första januari 2019 men på grund av att den
tidigare leverantören hade problem med att leverera konverteringsdata i tid blev driftstarten försenad en
månad.
 
Den 9 mars 2018 meddelade Riksförbundet FUB:s ordförande Thomas Jansson att han av hälsoskäl lämnar
uppdraget som förbundsordförande, med omedelbar verkan. På förbundsstämman 2018, som hölls i
Stockholm, valdes som ny förbundsordförande Harald Strand. Till 1:a vice ordförande valdes Anders Lago
och 2:a vice ordförande valdes Jan-Åke Wendel. På förbundsstämman beslutades om en enhetlig
medlemsavgift på 240 kr för alla huvudmedlemmar. Familjemedlemmar betalar 60 kr.
 
Riksförbundet FUB medverkade i manifestationen på internationella funktionshinderdagen den 3 december
där
funktionshinderrörelsen samlades i en manifestation för rätten till personlig assistans och för att hela LSS ska
stärkas och utvecklas.
 
Arbetsmiljöarbetet under året har fortsatt varit prioriterat av såväl arbetsgivaren som av hela kansliets
personalgrupp. En intern utredning gjordes då det framkommit att dåvarande ordförande haft olämpligt
uppförande mot tidigare anställd personal. Förbundsstyrelsen beslutade om en utredning av en oberoende
extern, uppdraget gick till Think & Act, Johan Welander. Intervjuer genomfördes av kansliets personal,
förbundsstyrelsen samt övriga inom FUB:s rörelse som ville delta. Sammanställningen visade att arbetsmiljön
på kansliet var mycket god men att det fanns brister av förtroendet inom förbundsstyrelsen. Arbetsmiljön är
en fortsatt prioriterat område och Kanslichefen genomför regelbundna arbetsplatsträffar där den
psykosociala arbetsmiljön diskuteras.
 
Under året har Unik Försäkring flyttat till FUB:s bolag Kunskap & Kompetens AB som numera driver
försäkring åt alla medlemmar. VD och ansvarig försäkringsmäklare för bolaget är Per Liljeroos. Riksförbundet
FUB:s bokningar av kurser och konferenser köpes och hanteras av FUB:s bolag, Kunskap & Kompetens AB.
Tjänsten innefattar samtliga bokningar och inkomna anmälningar och sker på uppdrag av Kanslichefen på
Riksförbudet FUB.
 

Väsentliga händelser under räkenskapsårets slut
För att stärka och påverka inom det intressepolitiska området har det skett samtal med alla partier inom
socialutskottet i syfte att ge kunskap om vår målgrupp och samtliga LSS insatser. I skrivande stund har inte
möte skett med Socialdemokraterna eller Moderaterna men förhoppningen är att detta sker inom en närtid.
Under första kvartalet har det nya medlemssystemet kommit i drift. Webbplatsen, www.fub.se har gått från
Drupal till Wordpress för att få en användarvänligare webbplats för systemadministratörer.
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Riksförbundet FUB:s projekt Demokratiläger blev nominerat och utvald av MUCF, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, att medverka i en utställning av föredömliga Erasmus+ projekt i Bryssel i
samband med European Youth Week 29 april – 5 maj. Veckan riktar sig till och lyfter ungas perspektiv
genom en massa olika event runt om i Europa. En person från organisationen samt en projektdeltagare får
åka till Bryssel 29-30 april. Utöver utställningen och resa till Bryssel kommer såväl Europakommissionen som
MUCF att sprida projektet via sociala medier, webb, nyhetsbrev etc.

FUB har två medlemskategorier, huvudmedlem respektive familjemedlem. Alla har ett medlemskap i en
lokalförening. Lokalföreningarna betalar enligt FUB:s stadgar och beslut på förbundsstämma, en avgift till
Riksförbundet för service och förmåner till medlemmarna. Avgiften har under året uppgått till 140 kr för
huvudmedlem och 40 kr för familjemedlem. Avgiften ger tillgång till viss juridisk rådgivning, subventionerad
utbildning, möjlighet att teckna privata medlemsförsäkringar, information genom www.fub.se och trycksaker
och medlemstidningen UNIK. Medlemsantalet för förbundet kan noteras som fallande. Föregående år hade
förbundet 25 236 medlemmar och 2018 har antalet medlemmar gått ner till 22 490 st. 
 
Antal lokalföreningar under 2018 utgång var 151, antal länsföreningar är 19 st vilket är en mindre än
föregående år.

Finansiella instrument
Innehavet i Nordic Microcap har skrivits ner ytterligare med 130 000 kr. Exitplanen för bolaget ligger fast sen
tidigare, bolagets tillgångar skall avyttras 2019-12-31 och att bolaget därefter frivilligt likvideras. 
 
Förvaltning av Riksförbundet FUB:s ändamålsbestämda medel görs idag av Söderberg&Partners, enligt
styrelsens beslut och gällande placeringspolicy. Idag har vi en depå för långsiktiga placeringar, en
likviditetsdepå och flera depåer med ändamålsbestämda medel. Se not 12.
 
Under året har insamling pågått som heter 1956-klubben, den startades upp under 2016. 1956-klubben
vänder sig till företag som kan tänka sig att vara med och ge sponsring till FUB. Kostnad är 1956 kr för ett år.
För att stärka lokalföreningarna kan även de vara med och värva företag som vill vara en sponsor. För varje
företag en lokalförening värvar får de 800 kr. Under 2018 har 29 företag skrivit avtal med FUB vilket har gett
56 724 kr av dessa har 17 600 kr utbetalas till lokalföreningar.
 
Projektfinansieringen möjliggör att FUB kan arbeta extra med en specifik fråga som är viktig för FUB:s
målgrupp. Under 2018 har FUB arbetat aktivt med flera projektansökningar och beviljats projektmedel från
Allmänna Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Erasmus, Postkodlotteriets
Specialprojekt och Post- och Telestyrelsen.

Medlemmar

Riksförbundet är sedan många år medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och har kollektivavtal med
Unionen. Riksförbundet har under 2018 haft 17 st anställda för förbundskansliets uppgifter samt 2
konsulter vilka fördelar sig enligt följande:

Anställda

Ledning 1
Handläggare/projektsamordnare (ombudsmän, jurister) 5
Webb/kommunikation/insamling 2
Kurser och konferenser (Konsult) 1
Ekonomi (konsult) 1
Medlemsservice/it/Allmän administration/Internationellt 4
Försäkring 1
Projektanställda postkodsprojekt 1
Projektanställda arvsfondsprojekt 3
Redaktör 1
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Ekonomi och löneadministrationen hanterades enligt avtal av PwC redovisningsservice fram till april.
Därefter tog NetOffice Ekonomi AB över redovisningsservicen av den löpande ekonomin och löner.
Under året har flera rekryteringar gjorts. I februari tillsattes den nya tjänsten av en chefredaktör för
Tidningen UNIK samt en ny tjänst att förstärka organisationsstöd till lokalföreningar och inom
kommunikationen. September blev tjänsten som organisationsstödjare vakant. Från oktober var Kanslichef
sjukskriven på heltid. Som tillförordnad Kanslichef var Per Liljeroos under sjukfrånvaron av kanslichefen.
En ombudsman var utlånad till Funktionsrätt Sverige på 40% fram till december 2018 då LSS utredningen
var helt klar. Tjänsten kurs och konferenser köps in av konsult.

Framtida utveckling
Under 2019 kommer ett viktigt arbete att startas upp med verksamhetsinriktning för 2020-2024. I den
verksamhetsinriktningen kommer en omvärldsanalys göras inom det intressepolitiska arbetet samt en
omvärldsanalys av FUB interna arbete att stärka lokal och länsförbunden. I detta arbete vill vi skapa ett
modernt och attraktivt FUB dit vår målgrupp med självklarhet vill vända sig. Med anledning av det minskade
medlemsantalet samt färre lokalföreningar kommer en satsning göras kring medlemsrekrytering med fokus
på unga personer med IF och deras anhöriga.
 
FUB kommer att fortsätta att arbeta för en ökad kommunikation och synlighet inom media med kampanjer,
budskap, filmer, debattartiklar och uppvaktningar. Flera temakvällar kommer att anordnas i samarbete med
berörda länsförbund. Fler rapporter, för FUB, viktiga områden kommer fortsätta att presenteras. I närtid
kommer en rapport om God man. En annan viktig arbetsuppgift för hela organisationen är att fortsätta bygga
förtroende och skapa tillit så att vi tillsammans agerar som en trovärdig och välkänd aktör med tydligt fokus
på verksamhetens syfte och mål. Arbetet fortsätter med att tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan
förbundsstämman, förbundsstyrelsen, Riksförbundets kansli, lokal-och länsförbund och enskild medlem.
 
Det pågående arbetet med att stärka kommunikationen inom FUB kommer att utvecklas. Där
kommunikationsstrategin kommer genomsyra det kommunikativa arbetet i den utåtriktade verksamheten
samt att tydliggöra FUB:s varumärke genom den grafiska profilen. 
 
Samarbetet med Inre Ringen ska fortsätta att utvecklas. Kännetecknet ska vara inkluderande och tillgängligt
samarbete. Detta synsätt ska prägla hela rörelsen.
 
För att vi ska bli en organisation som har en bra ekonomi även i fortsättningen så måste vi hela tiden titta på
hur vi sänker kostnaderna, intäkter är alltid svårt att förutse. Ekonomin behöver fortsätta bygga på en
trygghet och det finns orosmoln som vi behöver säkra upp, några delar är om vi kommer ha det fortsatta
stödet från Postkodlotteriet, kommer det in arv som stärker upp intäkterna. Arbetet kommer fortsätta med
att sänka kostnaderna där den ökade digitaliseringen blir en nyckel. Här kan vi minska på fysiska postutskick,
resor mm. Detta tänk påverkar inte bara Riksförbundet FUB:s ekonomi utan är ett hållbart och miljövänligt
arbetssätt där FUB vill delta för ett bättre samhälle.

Förvaltning
Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt 8 gånger under år 2018.

Styrelsens sammansättning och specialintressen under mandatperioden 2017-2018:

Harald Strand, Förbundsordförande. LSS, God man, FN-konventionen.
Anders Lago, 1:e vice ordförande. Föreningskunskap, påverkansarbete.
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande. Allas rätt i samhället, färdtjänst, föreningskunskap, företagssponsring.
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Ordinarie ledamöter:
Gert Iwarsson, Ekonomi, medlemsrådgivning, arbete/daglig verksamhet.
Annelie Sylvén Troedsson, LSS, föräldrar med utvecklingsstörning, kommunikation, rättsfrågor.
Elisabeth Sandlund, Kommunikation, LSS.
Monica Stjernsten, Fritiden, Livet i gruppbostad, hälsa och sjukvårdsfrågor.
Therese Nilsson, Unga syskon och flerfunktionsnedsättning.
Elisabeth Ingvarsson, Hälsa.
 
Ersättare:
Monika Gebart, personalkompetens, daglig verksamhet, god man - boende - och assistansfrågor.
Krister Ekberg, skolfrågor.
Elisabeth Langran, LSS, FN-konventionen.

Inre Ringen Sveriges styrelse
Inre Ringen Sveriges styrelse har sammanträtt 7 gånger under år 2018. Val till Inre Ringens styrelse, sker vid
riksstämman, som samlas vart annat år.

Mandatperiod 2018-2020: 
Anna Hildingsson, ordförande
Markus Petersson, vice ordf.
Ordinarie ledamöter:
Per-Åke Berglund
Gunilla Karlsson
Elin Vesterlund
Kristine Petersson
Sandra Johansson

Resultat och ställning
Riksförbundet FUB visar ett positivt resultat på 182 tkr. Budgeten för 2018 var i balans.
Under året har Riksförbundet FUB tagit emot en testamentsgåva.
Som förmånstagare till Postkodlotteriet mottogs ett stöd till FUB:s löpande verksamhet på 7 000 tkr.

Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Medlemsavgifter
1801-1812 1701-1712 1601-1612 1501-1512 1401-1412

Gåvor och bidrag
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster 
Balansomslutning
Antal anställda, st

Antal medlemmar, st
Antal lokal-
föreningar, st
Antal länsförbund, st

3 058
20 650

2 348

182
41 899

17

22 490

151
19

3 027
21 949

2 822

2 689
35 110

13

25 236

151
20

2 826
22 570

4 303

1 071
36 121

17

25 421

154
21

2 716
24 416

3 177

- 3 721
38 505

24

25 760

157
21

2 495
17 939
2 550

-3 477
42 581

16

24 826

156
21
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Förändringar i eget kapital

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förändring ändamålsbestämda medel

Belopp vid årets ingång

Ändamåls-
bestämda

medel

Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

4 894

-122

4 772

22 282

2 688

122

25 092

2 688

- 2688

182
182

29 865

0

0
182

30 046

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Summa
kapital

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor och testamenten 2

3

3 058

1 646

3 027

2 346
2 822

1

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31Rörelseintäkter

2 19 004

2 348
26 057

19 603

27 798

Övriga rörelsekostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

-15 410

-7

-16 658

-25
-6

Rörelsekostnader

6 -11 593

0
-27 010

-9 858

-26 547Summa rörelsekostnader

4, 5

-953 1 251Rörelseresultat

Reslutat från övriga värdepapper och fodringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

1 110

-8

1 404

-3

Finansiella poster

32

1 135

37

1 438Summa finansiella poster

7

182 2 689Resultat efter finansiella poster

182 2 689Resultat före skatt

182 2 689Årets resultat
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BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar 888 0

1

2018-12-31 2017-12-31
Anläggningstillgångar

8 888 0

Summa materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer 0 7

7

9 0

0

0

TILLGÅNGAR

10

Summa finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

900 100
23 02412 19 030

11
Finansiella anläggningstillgångar

19 961 23 124

20 018 23 130Summa anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kundfordringar
Övriga fordringar

71 549
526

13
922

Kortfristiga fordringar

4 568 1 970
Summa kortfristiga fordringar

21 882 11 979Summa omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Summa kassa och bank

15 521 8 934
8 93415 521

Kassa och bank

5 530 3 045

41 899 35 110SUMMA TILLGÅNGAR
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Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat 182 2 689

2018-12-31 2017-12-31
Eget kapital

14 4 772 4 894

EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 853 5 245Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital

25 092 22 283

30 046 29 865

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade behov
Övriga skulder 1 657 880

Kortfristiga skulder

15, 16 8 075 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

856 1 569

1 265 2 37417

41 899 35 110SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not     1            ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt FRII´s styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen
som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor,
som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt
värde. I de fall förbundet lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader
(t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkterna redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Övriga verksamhetsintäkter avser
deltagaravgifter, prenumerationer, annonser, kurser samt sponsring.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskar med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiods används.

Typ Nyttjandeperiod
Inventarier och datorer
Förbättringsutgift på annans fastighet

5 år
5 resp. 20 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar och leverantörsskulder. Instrumentet redovisas i balansräkningen när föreningen
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

NOTER
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningennär rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och föreningen har överförti stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten. Finansiella skulder tasbort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven
innehas på långsiktigt och redovisas till sina anskaffningsvärden.
Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Portföljvärdering
tillämpas på marknadsnoterade innehav och individuell prövning av onoterade innehav.

Leasingavtal
Föreningen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om
villkoret inte uppfyllts. Intäktsredovisning sker på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som
bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas endast att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter
som bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.

Ersättning för anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som föreningen lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad i takt med att de anställda
utför tjänster och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd
av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.| 39



Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor samt fonder och
andra ändamålsbestämda medel.

Allmänheten
Företag
Andra organisationer 571 591

2018 2017

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

43 27

Summa gåvor

1 032 1 728

1 646 2 346

Företag
Andra organisationer
Summa 10 444 11 074

Bidrag som redovisats som intäkt

3 444 4 074
7 000 7 000

Not     2            INSAMLADE MEDEL

Staten
Summa offentliga bidrag

Offentliga bidrag

8 560 4 074
8 560 7 000

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt

Totala insamlade medel bestående av följande: 

19 004 19 602
1 646 2 346

Summa bidrag 19 004 19 602

Summa insamlade medel 20 650 21 948

Deltagaravgifter
Prenumerationer
Annonser 335 355

2018 2017

Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter m.m.

121 95

Tjänster, utbildningar och föreläsningar

519 425

1 284 1 647

Not     3            NETTOOMSÄTTNING

Vidarefakturering föreningar 27 242

62 59

2 8222 348
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Inom ett år
Senare än ett år men innan fem år
Senare än fem år

2018 2017

Förfallotid för framtida leasingavgifter

2 094 2 065
580 530

Not     4            OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

0 103

Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret
Kostnadsförda leasingavgifter

580 663

I organisationens redovisning utgårs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.
Ingångna väsentliga leasingavtal

Lokalkostnader inkl städning
Förbrukningsinventarier/reperationer
Frakter

2018 2017

Leasingkostnader exkl lokalhyra

331 300
962 653

Not     5            ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

38 38

Post- och telekommunikation
Resekostnader inkl kost & logi

4 069 5 628
Föreningsavgifter och lämnade bidrag
Tidningar/information/kontorskostnader

Övriga externa tjänster

43 61

3 122
1 101

809
4 935

3 206
1 183

1 066
4 524

15 410 16 659

Styrelse och kanslichef
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar

2018 2017

Löner och andra ersättningar

7 834
5 6876 878
1 060

Not     6            PERSONAL

6 747

Sociala kostnader
Sociala kostnader och pensionskostnader

198 190
(varav pensionskostnader till övriga anställda)
(varav pensionskostnader till styrelse och kanslichef)

956

3 454

589

2 859

394

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 11 287 9 605

Män
Kvinnor
Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

14
911
4

13

3

Män
Kvinnor

Könsfördelning i företagets styrelse

45
54

| 41



Män
Kvinnor

Könsfördelning i företagets ledning

11
00

Avtal om avgångsvederlag
Organisationen har träffat avtal med kanslichefen att om arbetsgivaren säger upp anställningen utgår,
inklusive uppsägningslön, ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner (696 tkr.)

Resultat vid försäljning av finansiella innehav
Nedskrivning
Återföring nedskrivning

2018 2017

Utdelning på finansiella innehav

68
-118-130

1 422

Not     7            RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH
..........................FODRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

940
232 101

1 110 1 404

Förändring av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

888
0888

Not     8            FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA 
..........................ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

0 0

888 1 404Redovisat värde

Not     9            BYGGNADER OCH MARK

Det redovisade beloppet avser fastigheten Gagnef Tjärna 37:54, vars bokförda värde är 1 kr.

2018-12-31 2017-12-31

Förändring av anskaffningsvärden
Försäljning/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 613
-4130

Not     10            INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

1 613

1 613 2 026

Förändring av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljning resp. utrangeringar
Årets avskrivningar

Ingående avskrivningar

-7
4070
-25

-1 606 -1 988

Årets avskrivningar -1 613 -1 606

Redovisat värde 0 7| 42



Inköp
Utgående anskaffningsvärden

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

100900

Not     11           ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

100 100

900 100Redovisat värde

800 0

Dotterföretag Org.nr Säte

Aktiebolaget Kunskap & Kompetens - FUB 556533-6939 Stockholm

Kapitalandel
Rösträttsandel

Antal andelar

100100

100 100
100 100

Kapitalandel 100 100

Förändring av anskaffningsvärden
Inköp

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

29 7980

Not     12           ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

24 351 22 656

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar m.m.
Utgående anskaffningsvärden

-3 932
0

20 419

-27 819
-284

24 351

Förändring av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

Ingående nedskrivningar

068

-1 327 -1 209

Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

-130
-1 389

-118
-1 327

Redovisat värde 19 030 23 024

Marknadsvärde per 181231 är 24 465 129 kr.

Upplupna intäkter
Övriga poster

Förutbetalda hyror

1 036637

146 70

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 568 1 970

Not     13           FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

3 786 864
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FUB:s Fritidsfond
Märta Bergdahls gåva

2018-12-31 2017-12-31

Åke Johanssons Fond

1 6661 654

Not     14           ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

64 64

Familjen Kjellbergs fond
Linhammars minnesfond

1 391
1 478
4 772

1 391
1 500
4 894

186 272

Erhållet under året
Ianspråktaget under året

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans

-4 027-3 444

Not     15           SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE  BIDRAG

388 4 401

Återbetalt under året 0
8 075

-173
423

11 131 221

Bidrag från Allmänna Arvsfonden
Bidrag från MUCF

2018-12-31 2017-12-31

Bidrag från Postkodlotteriet

22157

Not     16           SPECIFIKATION AV SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE
...........................BIDRAG

5 399 73

Bidrag övrigt 174
8 075

128
423

2 446 0

Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner

1 274945

Not     17           UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA
...........................INTÄKTER

246 236

Förutbetalda intäkter 0
1 265

789
2 374

75 74
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I februari beviljades 6650 Tkr i basstöd från Postkodlotteriet för Riksförbundets verksamhet 2019.

Not     18           VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS
...........................SLUT

FUB investerade i september 2012 1573 Tkr i Nordic Microcap Investment AB. Denna investering har inte
varit en bra affär för FUB. Bolagets verksamhet och resultat har inte utvecklats enligt förväntan. Bolaget har
en exitplan som innebär att bolaget skall avyttra sina tillgångar senast 2019-12-31. Beräknat värde på aktien
är enligt bolagets årsredovisning 209 kr vilket ger ett totalt värde av 272 Tkr. 
 
Innehavets framtida värde och vilket belopp som FUB erhåller vid likvidering ge ett behov av ytterligare
nedskrivning. 
 
Styrelsen följer utvecklingen för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 

Not     19           UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
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Underskrifter

Solna

Harald Strand
Riksf FUB:s ordförande 

Anders Lago
1:e vice ordförande

Jan-Åke Wendel
2:e vice ordförande

Elisabeth Ingvarsson

Gert Iwarsson

Elisabeth Sandlund

Therese Nilsson

Monica Stjernsten

Annelie Sylvén-Troedsson
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REVISIONSBERÄTTELSE
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet FUB för år 2018. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resurser för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar. 
 
Vi tillstyrker därmed att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna
sed beskrivs närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar samt "De
förtroendevalda revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt
god revisionssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 18 april 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen
består av Verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna). 
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Styrelsens ansvar

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
 
Om vi, baserat på det arbete som utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har ingen att rapportera i det avseendet.

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarat styrelsen för bedömningen av förbundets
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användaren fattar med grund i årsredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
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De förtroendevalda revisorernas ansvar

Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll. 
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciperna som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
drar vi slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
hämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leta till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållande göra att ett förbund
inte längre kan fortsätta verksamheten. 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat. 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning av Riksförbundet FUB för år 2018. 
 
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållandet till förbundet enligt
god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
förbundet. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder det registrerade
revisionsbolaget professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. 
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Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskilt betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 



Vår revisionsberättelse har lämnats

Michel Gonzales
Förtroendevald revisor

Kerstin Tegnér
Förtroendevald revisor

Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor

Grand Thorton Sweden AB
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