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FUB:s 

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE
Riksförbundet FUB är en ideell intresseförening som 
är politiskt och religiöst obunden vars huvuduppgift 
är att arbeta för ett gott och värdigt liv för personer 
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Detta 
sker genom intressepolitiskt arbete, kunskapssprid-
ning och medlemsstöd. Målet är en lokalförening och 
en Inre Ringen sektion i varje kommun. 

FUB vill vara en väl förankrad och ansedd organi-
sation med hög trovärdighet. En organisation som 
utgör en efterfrågad samverkanspart till landets alla 
kommuner men som också är en organisation där alla 
medlemmar i landet känner gemenskap och tillhörig-
het. Föreningarna ska ansvara för opinionsbildning, 
lokal intressepolitisk bevakning samt samverka med 
kommunala och andra myndigheter. Föreningarna 
ska också fånga upp medlemmarnas behov av kun-
skap, sociala kontakter, nätverk och träffpunkter. 

Lokalföreningar inom samma län/region samlas i 
ett läns/regionförbund. Läns/regionförbunden ska 
bevaka frågor som är angelägna för lokalföreningar-
na på läns-/regional nivå, förmedla kunskap och vara 

ett samordnande forum för utbyte av erfarenheter 
mellan lokalföreningarna. 

I de många lokalföreningarna drivs aktivi-
teter som riktar sig till medlemmarna och 
i flera av dessa föreningar bedrivs även 
intressepolitiskt påverkansarbete gente-
mot kommunen.

Riksförbundet arbetar intressepo-
litiskt med övergripande frågor som 
rör hela landet. Riksförbundet ska ge 
stöd och service åt lokalföreningarna, 
sektionerna och läns/regionförbunden 
samt tillvarata kunskap och forskning 
om personer med utvecklingsstörning och 
föra den kunskapen vidare. 

För att ge personer med utvecklingsstörning 
ökat inflytande har Rikssektionen Klippan bildats 
som under 2017 ändrade namnet till Inre Ringen 
Sverige. Inre Ringens uppgift är att föra fram åsik-
ter och erfarenheter från personer med utvecklings-
störning. Detta ska vara en självklarhet och en viktig 

del av FUB:s arbete. Inre Ringen Sverige ska också 
ge stöd till länsförbundens och lokalföreningarnas 
egen Inre Ringen-sektioner. 

Riksförbundet FUB:s långsiktiga mål är att perso-
ner som har en utvecklingsstörning ska ha samma 
rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhäl-
le och självbestämmande som andra personer utan 
utvecklingsstörning har. Som grund för våra lång-
siktiga mål har vi rättighetslagen LSS och FNs kon-

vention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. 

Information om utveck-
lingsstörning
Utvecklingsstörning är en funktions-
nedsättning som på olika sätt och oli-
ka mycket påverkar livet för många 
barn och vuxna samt deras anhöriga 
i vårt land. När man har en utveck-
lingsstörning tar det längre tid att för-

stå och lära sig nya saker, men alla kan 
utvecklas. Med ett personligt anpassat 

stöd, gott bemötande och bra hjälpmedel 
kan svårigheterna bli mindre och utmaning-

ar besegras. Utvecklingsstörningen kan vara 
av varierande grad. En person kan också ha fler-
funktionsnedsättningar, ut vecklingsstörning till-
sammans med t.ex. rörelsehinder, syn- eller hör-
selnedsättning. Det finns många olika orsaker till 

utvecklingsstörning. Nationell och internationell 
forskning redovisar årligen nya rön, inte minst 
om bakgrunden till utvecklingsstörning hos små 
diagnosgrupper. Begreppet utvecklingsstörning  
används för att beskriva att funktionsnedsättning-
en uppkommit under utvecklingsåren, dvs. före 
16-18 års ålder (före födelsen, vid födelsen eller 
därefter). Begreppet återfinns i lagar som LSS (Lag 
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). 
FUB anser det därför viktigt att behålla begreppet 
utvecklingsstörning.

Andra begrepp är ”intellektuell funktionsnedsätt-
ning” och ”kognitiv funktionsnedsättning” som dock 
vanligen omfattar en bredare grupp individer än 
FUB:s målgrupp.

Hållbarhet
Riksförbundet FUB arbetar efter att ha en sund 
arbetsmiljö med regelbunden avstämning i arbets-
miljöfrågor tillsammans med skyddsombud och 
personal.

Förbundet ska respektera alla människors oavsett 
vem man är, lyssna och respektera allas olika åsikter.

Alltid tänka efter, att vi som representerar förbun-
det respekterar vår miljö, vi åker kollektivt, vi flyger 
och åker inte taxi som första alternativ. Aktivt letar 
vi efter de miljövänligaste transporterna.

I övrigt så hänvisar vi i vår rapport till de policydoku-
ment som finns framtagna inom respektive område. 
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LSS-dag
Malmö

Riksförbundets 
intressepolitiska arbete

Den verksamhetsinriktning som antagits av för-
bundsstämman har som vägledande begrepp:

 f Inflytande och valfrihet
 f Tillgänglighet och delaktighet
 f Goda levnadsvillkor
 f Demokrati
 f Samverkan

Det prioriterade intressepolitiska arbetet har som 
övergripande mål att dessa begrepp skall förverkli-
gas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstör-
ning, oavsett omfattningen av funktionshinder. 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. Till 
detta skall läggas enskilda medlemmars möjligheter 
att känna tillhörighet och gemenskap, exempelvis 
genom fritidsaktiviteter. Senare års studier av oli-
ka ideella organisationer har visat att önskemål om 
gemensamma aktiviteter har ökat medan engage-
manget för att lägga tid och kraft på intressepolitisk 
verksamhet, ändrat karaktär till att ofta handla om 
enfråge intressen eller till och med minskat. Att vän-
da denna trend och stimulera alla delar i organisatio-
nen att aktivt arbeta med intressepolitisk verksam-
het är en utmaning för hela FUB-rörelsen.

LSS 
Med anledning av den pågående statliga översynen 
av LSS och assistansersättningen har LSS varit ett 
prioriterat arbetsområde för riksförbundet under 
hela år 2017. Arbetet har bedrivits under parollen 
”Stärk LSS – Stärk oss!”. 

LSS-dagar
Under året anordnade riksförbundet i samverkan med 
5 länsförbund, 5 LSS-dagar i Stockholm (28/1), Sköv-
de (11/3), Umeå (2/9), Östersund (7/10) och Malmö 
(25/11). Syftet med LSS-dagarna var dels att infor-
mera om den pågående statliga LSS-utredningen och 
FUB:s och Funktionsrätt Sveriges arbete kopplat till 
den, dels att inhämta medlemmarnas erfarenheter av 
olika LSS-insatser. Det sistnämnda gjordes i form av 
workshoppar med förberedda frågor att diskutera. Te-
man för workshopparna var: daglig verksamhet, anhö-
rigstöd (framför allt avlösarservice i hemmet, korttids-
vistelse och korttidstillsyn) samt personlig assistans. 
Dessa teman valdes då vi bedömde att detta är områ-
den, där vi särskilt såg ett behov av att få ta del av med-
lemmarnas erfarenheter. Vid varje LSS-dag erbjöds 
en anpassad workshop för medlemmar i Inre Ringen 
Sverige. Denna workshop utgick ifrån deltagarnas egna 
erfarenheter av LSS-insatser. Samtliga workshoppar 
dokumenterades av anställda på riksförbundets kansli. 
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Det som framkom under LSS-dagarna kommer att lig-
ga till grund för en rapport om samtliga LSS-insatser, 
som riksförbundet kommer att färdigställa i början av 
år 2018. Rapporten ”500 röster om LSS”, kommer att 
överlämnas till den statliga LSS-utredningen.
 
Aktiv medverkan i Funktionsrätt 
Sveriges arbetsgrupp om LSS
Riksförbundet FUB har under året haft en mycket 
aktiv roll i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om 
LSS. FUB:s ombudsman Judith Timoney arbetar 
deltid (delvis finansierat av Funktionsrätt) med att 
samordna Funktionsrätt Sveriges LSS-arbete, kopp-
lat till deras expert i den statliga LSS-utredningen. 
FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson (fram till april 
2017: Jesper Symreng) och Eva Borgström, intresse-
politisk samordnare på FUB, ingår i LSS-arbetsgrup-
pen. Victoria Sjöström ingår i egenskap av FUB:s 
kommunikatör i ett kommunikatörsnätverk, kopplat 
till LSS-arbetsgruppen. Mer information om arbetet 
i Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp, se nedan.

LSS-utredningens referensgrupp
Förbundsordförande Thomas Jansson har under 
året representerat FUB i den statliga LSS-utred-
ningens referensgrupp. 

Dialogmöten på Socialstyrelsen om LSS
Under våren medverkade FUB:s förbundsjurister vid 
dialogmöten på Socialstyrelsen om personlig assis-
tans och det femte grundläggande behovet inom per-
sonlig assistans.

Kunskapsstöd samordning av insatser 
för barn och unga
Riksförbundet FUB har medverkat i en arbetsgrupp 
på Socialstyrelsen inför framtagning av ett kun-
skapsstöd om samordning av insatser för barn och 
unga med funktionsnedsättning. 

LSS-tema på Forum FUB 
I anslutning till Förbundsstämman i maj, anord-
nades Forum FUB. Lördagsförmiddagen hade LSS 
som tema. Programmet innehöll en presentation av 
LSS-arbetet vid FUB och i Funktionsrätt Sveriges ar-
betsgrupp om LSS. Vidare anordnades workshoppar 
om daglig verksamhet, anhörigstöd och personlig  
assistans. En anpassad workshop erbjöds för med-
lemmar i Inre Ringen. 

Möte med Gunilla Malmborg,  
ny LSS-utredare
Gunilla Malmborg utsågs i augusti 2017 till ny LSS-ut-
redare, sedan den tidigare utredaren Desirée Pethrus 
avgått under sommaren. Riksförbundet bjöd in Gunilla  
Malmborg till ett möte i september på kansliet i Solna. 
Under en förmiddag diskuterade vi frågor kopplade till 
den pågående utredningen, med ett särskilt fokus på 
övriga nio insatser i LSS, utöver personlig assistans. Vi 
överlämnade även skriftligt material.

Tema LSS vid Inre Ringens ordförande-
konferens
Helgen den 14-15 oktober ägde Inre Ringen Sveriges 
ordförandekonferens rum. Bengt Eliasson, riksdags-

ledamot (L) berättade om arbetet i riksdagen. Konfe-
rensen innehöll även en presentation av hur FUB och 
Funktionsrätt Sverige arbetar med anledning av den 
pågående LSS-utredningen. LSS-temat avslutades 
med workshoppar, där deltagarna förmedlade sina 
olika erfarenheter av LSS-insatser. Workshopparna 
dokumenterades och kommer att ligga till grund för 
FUB:s rapport ”500 röster om LSS”, som kommer 
vara klar i början av år 2018.

Debattartiklar och uttalanden
Under året har ett antal debattartiklar och utta-
landen, som har handlat om LSS och assistanser-
sättningen tagits fram. Vi försöker i första hand få 
debattartiklarna publicerade på debattsidorna i de 
rikstäckande tidningarna DN eller Svenska Dag-
bladet. Detta är dock mycket svårt. Debattartiklar 
under året har handlat om  #metoo i Uppsala Nya 
Tidning.  Samhall i Dagens Arbete,  domstolarnas 
LSS-kompetens på SVT Opinion,  LSS i Aftonbladet,  
AKK i Dagens samhälle, kvalitet i LSS i ETC samt 
gjort uttalanden exempelvis om anhöriga som gode 
män och om regeringens nya funktionshinderpolitik 
och ställningstaganden om LSS. 

”Stärk LSS – Stärk oss!” – tema i Unik,  
nyhetsbrev och på webben
Under året har material om LSS och den pågående stat-
liga utredningen samlats under parollen ”Stärk LSS – 
Stärk oss!”, i samtliga nummer av medlemstidningen 
Unik samt i nyhetsbrevet till lokalföreningar och läns-
förbund (utkommer den 22:a varje månad - utom juli).

PDF-fil med LSS-artiklar från Unik
I slutet av året sammanställdes en PDF-fil med samt-
liga artiklar med LSS-tema, som varit publicerade i 
Unik under år 2016 och till och med nummer 5 år 
2017. Tanken är att materialet ska kunna fungera 
som underlag inför lokalt och regionalt intressepoli-
tiskt påverkansarbete.

Granskning av ”normalt föräldraansvar”
I slutet av året fick Monica Larsson, jurist, forskare 
och universitetslektor vid Göteborgs universitet, i 
uppdrag av Riksförbundet FUB att göra en gransk-
ning av myndigheters och domstolars tillämpning 
av begreppet ”normalt föräldraansvar”. I avslagsbe-
slut vid ansökan om LSS-insatser som är centrala 
för föräldrar som har barn med utvecklingsstörning, 
hänvisas ofta till det så kallade nor-
mala föräldraansvaret, som regleras 
i Föräldrabalken. Tolkningen av vad 
som räknas som normalt föräld-
raansvar påverkar även vid ansö-
kan om assistansersättning och 
vårdbidrag enligt socialförsäk-
ringsbalken (SFB). Flera myn-
digheter har konstaterat att 
bedömningarna ofta är god-
tyckliga. Monica Larssons 
rapport, som kommer att 
överlämnas till den stat-
liga LSS-utredningen, 
kommer att vara klar i 
början av år 2018.

1

R a p p o r t -  F ö r ä l d r a a n s v a r  •  R i k s f ö r b u n d e t  F U B  -  2 0 1 8

 R a p p o r tHur tolkas och tillämpas begreppet föräldra-

ansvar vad gäller insatser till barn enligt 

LSS och ersättningar enligt SFB?     FöräldraANSVAR
  till barn med funktionsnedsättningar  Monica Larsson
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Almedalen
FUB väcker intresse

Manifestation på internationella  
funktionshinderdagen
Riksförbundet FUB medverkade vid manifestationen 
för LSS och assistansersättningen, som ägde rum i 
Stockholm på den internationella funktionshinder-
dagen den 3 december. 

Manifestationer anordnades även på ett 20-tal an-
dra orter i landet, där FUB:s lokalföreningar och läns-
förbund medverkade. 

Inför manifestationen tog riksförbundet fram tio 
LSS-budskap med autentiska citat från medlemmar 
som medverkade vid de workshoppar, som anordna-
des vid årets LSS-dagar. Se även avsnitt om kommu-
nikation.

Almedalen 2017
Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Riksför-
bundet FUB fyra, fullsatta seminarier som speglade 
bredden i FUB:s intressepolitiska arbete:

Filmer från seminarierna finns på FUB:s webbsida.
 f  Vilket gav bäst resultat? En brors upp-

rop i soc iala medier eller Arbetsförmed-
lingens miljarder?  Medverkande: Lars 
Ohly, dåvarande ordförande Funktions-
rätt Sverige, Martin Vadelius, enhetschef, 
Arbetsförmedlingen, Jens Ineland, fors-
kare, Umeå universitet samt moderator  
Elisabeth Sandlund från FUB:s förbundsstyrelse

 f  Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? 
Ifrågasatta? Misstänkliggjorda? Medverkan 
de: Barbro Berger, lärare, förälder, personlig 

assistent, medlem i FUB, Désirée Pethrus, sär-
skild utredare LSS-utredningen, Karin Flyckt, 
funktionshindersamordnare Socialstyrelsen 
samt moderator Lennart Magnusson, verksam-
hetsansvarig Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, Nka

 f  Funktionsrättskonventionen – bara när 
det passar? Medverkande: Markus Peters-
son, Riks-Klippan/FUB, Malin Ekman Aldén, 
gene raldirektör Myndigheten för delaktighet, 
Andrea Bondesson, jurist från Funktionsrätt 
Sveriges arvsfondsprojekt, Från Snack till verk-
stad, Emma Henriksson, riksdagsledamot (KD) 
ordförande för Socialutskottet samt moderator 
Paul Lappalainen, jurist

 f  Sluta med dåliga ursäkter - Alla har rätt till 
nätet!  Medverkande: Per Lodenius, riksdagsle-
damot (C), Stefan Johansson, forskare kognitiv 
tillgänglighet, KTH, Kerstin Gatu, lärare, var 
projektledare för Anpassad IT, Michael Kjell-
berg, IT-ansvarig i projektet Anpassad IT samt 
moderator Judith Timoney från Riksförbundet 
FUB:s kansli.

Fosterdiagnostik 
På initiativ av bland annat FUB, startades Nationella 
nätverket för kunskap och kommunikation kring fos-
terdiagnostik, NNKKF under hösten 2015. Sedan fe-
bruari 2017 fick nätverket ett nytt och enklare namn: 
Svenskt Nätverk för Information om Fosterdiagnostik 
(SNIF). Nätverket samlar flera relevanta professioner 
och intresseorganisationer, med syftet att verka för 
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en jämlik tillgång till neutral och högkvalitativ infor-
mation, kunskap och kommunikation kring fosterdi-
agnostik. Nätverket vill också bidra till att den etiska 
debatten kring dessa frågor hålls levande i samhället. 
Under 2017 tog nätverket fram en digital informa-
tionsbroschyr om Downs syndrom som redan har 
fått stor spridning i många verksamheter runt om 
i landet. (Den finns också för nedladdning på FUB:s 
webbsida) Övriga samarbete omfattar diskussion 
med Socialstyrelsen kring föreskrifter om fosterdi-

agnostik, framtagning av patientinformation kring 
genetiska analyser vid invasiv fosterdiagnostik till-
sammans med SBU (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering), ett aktivt samarbete med 
1177 kring informationsspridning samt granskning 
av texter relaterat till fosterdiagnostik, pågående 
diskussioner kring hur samverkan och samarbeten 
kan ske mellan SKL och Snif, och ett samarbete med 
Genetic Support Foundation om informationsfilmer 
kring beslutsprocessen och fosterdiagnostik.

Riksförbundets 
kommunikation och information

Riksförbundet FUB kommunicerar vad FUB och Inre 
Ringen gör och tycker genom tidningen UNIK som 
har en egen redaktör och genom FUB:s och Inre Ring-
ens webbplatser och sociala medier som kansliets 
kommunikatör ansvarar för, samt debattartiklar och 
annan medverkan i olika medier. 

FUB har skrivit och varit medundertecknare av fle-
ra debattartiklar under året exempelvis om #metoo 
i Uppsala Nya Tidning, om Samhall i Dagens Arbete, 
om domstolarnas LSS-kompetens på SVT Opinion, om 
LSS i Aftonbladet, om AKK i Dagens samhälle, om kva-
litet i LSS i ETC och gjort uttalanden exempelvis om 
anhöriga som gode män och om regeringens nya funk-
tionshinderpolitik och ställningstaganden om LSS.

FUB:s kommunikationsstrategi
FUB:s kommunikationsstrategi, som förbundsstyrel-
sen fastslog i november 2016, handlar om hur vi på 
olika sätt och i olika kanaler berättar om vad FUB och 
Inre Ringen gör, tycker och vill.

Målet med FUB:s kommunikation är…
 f   Att FUB uppfattas som den viktigaste organi-

sationen inom det intressepolitiska arbetet för 
personer med utvecklingsstörning

 f   Att det är självklart för personer med utveck-
lingsstörning och deras närstående att vara 
medlemmar i FUB

 f   Att FUB uppfattas som en kompetent samar-
betspartner för myndigheter och andra aktörer

Almedalen 2017
Funktionsrätts-
konventionen
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 f   Att allmänhet och beslutsfattare får mer kun-
skap om livssituationen för personer med ut-
vecklingsstörning.

Fokus för FUB:s kommunikation är delaktighet 
och mänskliga rättigheter. Modigt och innovativt 
berättar vi om människor med erfarenhet av ut-
vecklingsstörning (egen eller andras), genom möj-
ligheter och goda exempel, men också vad som på-
verkar negativt. Personer med utvecklingsstörning 
ges en egen röst och även de närstående hörs.

FUB:s kommunikation är trovärdig, tydlig och 
saklig. All kommunikation bygger på fakta och vi 
vill dela med oss av kunskap och bidra till de sam-
manhang vi är i. 

All kommunikation ska bygga på den uppfö-
randekod och värdegrund som verksamheten vilar 
på. I kommunikationsstrategin finns en lathund för 
att göra kommunikationsplaner. En längre version 
finns för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.

Riks-Klippan blir Inre Ringen Sverige
Frågan om ett namnbyte hade diskuterats vid ett 
flertal tillfällen tidigare och väcktes igen i en mo-
tion från Inre Ringen Skåne på riksstämman 2016. 
Stämman ställde sig bakom förslaget och det om-
fattande arbetet som ett namnbyte innebär påbör-
jades redan under hösten 2016. Arbetet avslutades 
under festliga former i samband med Klippans ord-
förandekonferens i oktober 2017 då man genomför-
de namnbytet på konferensen sista dag.  I samband 
med namnbytet togs fram en ny logga som tydligt 

visar Inre Ringen Sveriges koppling till Riksförbun-
det FUB. På lokalnivå kan man bestämma själv om 
man vill ändra namnet på sin lokalsektion. Man kan 
läsa mer om namnbytet på FUB:s webbsida samt i 
medlemstidningen, UNIK. 

Webbplatser
På Inre Ringen och FUB:s webbplatser publicerades 
nyheter och även annan information på webbplatser-
na har uppdaterats. Exempel på regelbundna uppda-
teringar är tidningen Unik i pdf-format, ledaren och 
remisser som besvarats av FUB. 

Med tanke på att Riksförbundet FUB fokuserar på 
arbetet för att stärka LSS under tiden som regering-
ens LSS-utredning pågår har vi en ny avdelning om 
LSS på webbplatsen: www.fub.se/LSS. 
Där samlar vi vad FUB och Inre Ringen tyck-
er om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. 
Arbete sker kontinuerligt med underhåll och korri-
gering av webbplatsens funktioner.

Lokala webbplatser
Inre Ringen sektioner, FUB:s länsförbund och lokal-
föreningar kan skapa en egen lokal webbplats under 
www.fub.se. Introduktion till nya lokala webbredak-
törer har under året getts via mejl och telefon. FUB:s 
kommunikatör ger support till de lokala webbredak-
törerna.

 
Omvärldsbevakning
Varje dag går riksförbundets kommunikatör igenom 
omvärldsbevakningen som samlas på webbplatsen 

för att hjälpa alla aktiva i FUB och Inre Ringen som 
vill hålla koll på vad som händer i de frågor vi arbe-
tar med:

FUB:s frågor i media
På “FUB:s frågor i media” kan du sedan ett par år läsa 
andras nyheter om FUB och om LSS, tillgänglighet 
och annat som vi jobbar med: 
www.fub.se/fubs-fragor-i-media
 
FUB i media
Här 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. Både lokalföreningar, länsförbund 
och riksförbundet. www.fub.se/fub-i-media
 
Debatt om FUB:s frågor
På den här sidan samlar vi länkar till debattartiklar, 
insändare och ledartexter - inte bara våra egna utan 
också andras. Vi länkar även till åsikter som vi i FUB 
inte håller med om, eftersom vi gärna vill berätta vad 
som sägs i debatten kring våra frågor. 
www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
 
Sociala medier 
FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för FUB 
på Facebook som nästan 3000 personer gillar. Från 
FUB:s Facebooksida delar riksförbundet i stort sett 
alla nyheter från Inre Ringens  och FUB:s webbplat-
ser och när FUB omnämns eller uttalar sig i media. 
Dessutom finns FUB:s Facebook-grupp. Den har över Inre Ringen

Tidigare Riks-Klippan
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7200 medlemmar och många givande diskussioner. 
Även Inre Ringen har en Facebookgrupp, med över 
1000 medlemmar. 

FUB är också aktiva på Twitter med drygt 800 
följare. 

Ett exempel på inlägg i sociala 

medier är Stärk LSS-bilderna, med 

budskap om bland annat rätten att 

bestämma i sitt eget liv.

Tidningen Unik
Riksförbundet ger ut en medlemstidning, UNIK, 
innehåller information, till medlemmar, men även 
till andra intresserade som exempelvis beslutsfattare 
inom kommuner, landsting, riksdag, myndigheter, 
med flera. Innehållet i tidningen berör centrala ämnen 
för rörelsen, som t.ex. lagstadgade stöd (LSS) och som 
tillförsäkrats människor med utvecklingsstörning.  
Under året som gått har ett stort fokus lagts på LSS i tid-
ningen där man kan läsa om LSS utredningen, kansliets 
arbete med LSS samt vinnare av bästa LSS kommun. 
Tidningen tar upp nyheter och goda exempel på verk-
samheter och personer inom FUB:s intresseområde. 
Förbundets jurister och ombudsmän har bidragit 
med texter och tillfört kunskap för såväl medlemmar 
som handläggare och beslutsfattare ute i kommuner 
och landsting och andra som arbetar och verkar inom 
området. Annonsintäkterna har visat en nedgång 
under 2016. Under 2017 går annonsförsäljningen 
över till Sundström och Bergströms Media i tron om 
att intäkterna kommer att öka.

Nyhetsbrev
FUB:s nyhetsbrev ges en gång i månaden med ett 
uppehåll i juli. Alla styrelseledamöter i FUB-rörelsen 
som har registrerat sin mejladress i medlemsregist-
ret får det. Det innebär att nyhetsbrevet går ut till 
nästan 800 personer. Nyhetsbrevet innehåller en 
sektion med information riktad speciellt till styrelser 
och allmän information om vad som händer i FUB:s 
frågor. Den andra sektionen i Nyhetsbrevet handlar 
specifikt om LSS-frågor. Det är sedan de lokala sty-

relsernas uppgift att sprida informationen vidare. 
Nyhetsbreven finns också upplagda på FUB:s webb-
sida under rubriken aktuellt:
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt så  att  a l la 
som vill kan gå in och läsa.

FUB:s kommunikatör har skickat fyra nyhetsbrev 
till Inre Ringen-sektionerna under 2017.

Stärk LSS – stärk oss 
Under parollen Stärk LSS – Stärk oss har FUB sam-
lat allt material om FUB:s LSS arbete. Här återfinns 
även ett särtryck i pdf där samtliga artiklar om LSS 
som publicerats i  vår medlemstidning Unik  un-
der 2016 och 2017 finns med. Syftet är att ge fak-
ta och inspiration till det lokala påverkansarbetet. 
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/
lss-artiklar-i-unik-samlade

Pressmeddelanden
Riksförbundet FUB:s pressrum finns på:
www.mynewsdesk.com/se/fub där pressmeddelan-
den lagts upp från riksförbundet och våra projekt. 

FUB:s arbete för kognitiv tillgänglighet 
FUB har arbetat aktivt med att sprida kun-
skap och medvetenhet, till den egna rörelsen 
och i våra samarbeten med andra, om vad kog-
nitiv och kommunikativ tillgänglighet är. Ett 
konkret mål är att Inre Ringens nästa riksstäm-
ma 2018 ska göras så tillgänglig som möjligt. 
Under året har artiklar publicerats i tidningen UNIK 
under vinjetten Kognitiv tillgänglighet.
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Rädda LSS!-manifestationerna  
den 3 december 2017
Riksförbundet FUB medverkade vid manifestationen 
för LSS och assistansersättningen, som ägde rum i 
Stockholm på den internationella funktionshinder-
dagen den 3 december. 

Manifestationer anordnades även på ett 20-tal an-
dra orter i landet, där FUB:s lokalföreningar och läns-
förbund medverkade. 

Inför manifestationen tog riksförbundet fram tio 
LSS-budskap med autentiska citat från medlemmar 
som medverkade vid de workshoppar, som anordna-
des vid årets LSS-dagar. 

Där talade FUB:s förbundsordförande Thomas 

Jansson tillsammans med Stockholms-Klippans ord-
förande Krister Ekberg. FUB:s lokalföreningar och 
länsförbund var också med på de flesta av de platser 
där manifestationer ägde rum.

Riksförbundets Organisationsstöd

UNIK-försäkring
FUB:s initiativ att etablera en egen försäkringslös-
ning, anpassad till våra medlemmars behov har nu 
bedrivits under flera år. 

UNIK Försäkring erbjuder de flesta former av för-
säkring, beroende på vilka behov medlemmarna har. 
Ett exempel på unik komponent i vår försäkringslös-
ning är att UNIK Försäkring erbjuder rättsskydd vid 
överklagande av LSS ärende. Det innebär att vi har 
rätt att med försäkringens hjälp, betala jurist-/advo-
kat kostnader. 

UNIK Försäkrings ”familj” har med åren utökats, 
vilket innebär att vi erbjuder även ett antal andra 
handikapporganisationer att ta del av de anpassade 
försäkringslösningarna. 

UNIK Försäkring är där medlemmen finns, vilket 
innebär att vara ute hos medlemmarna och informera. 
Det är viktigt, då vi vet att många av våra medlemmar 
är oförsäkrade sedan tidigare. Under året har det gjorts 
ett stort antal besök hos läns- respektive lokalförening-
ar och medverkan har även skett vid förbundsstämma, 
dialogmöten, kurser och konferenser, mässor mm.

Konferens- och utbildnings- 
verksamhet
För att sprida kännedom om FUB:s värderingar och 
verksamhet, både utåt och inom organisationen, 
är konferenser och utbildningsinsatser ovärderli-
ga. Även under 2017 har många tillfällen erbjudits 
FUB-medlemmar och allmänhet.

Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, arbets-
grupper, 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 med-
lemsrådgivare.

Konferensverksamheten har bl.a. innefattat ”In-
tradagar” (tidningen Intra, FUB och Kunskap och 
Kompetens i samverkan, ca 350 deltagare).   Basut-
bildning för blivande och sittande styrelsemedlem-
mar har genomförts i Malung.

Förbundsstämman hölls i maj i  Bohuslän med ca 
125 deltagare.

Under 2017 arrangerades fem LSS-dagar –  i Stock-
holm, Skövde, Umeå, Östersund och Malmö.  Där fick 
FUB:s medlemmar information om den pågående 
LSS-utredninen samt dela med sig av sina egna er-
farenheter av LSS. Vi hade ett maxantal på 100 del-
tagare per träff och i många städer blev det fullsatt.

I oktober hölls Klippans ordförandekonferens i 
Stockholm med ca 80 deltagare. Där bytte de namn 
till Inre Ringen efter beslut från riksstämman 2016.

I november månad genomfördes fortutbildning för 
Medlemsrådgivare och Rättsombud.

Nätverksträff för anställda i lokal och länen har ar-

rangerats två gånger under året där den som hölls på 
våren inte blev av pga för få deltagare och avbokningar. 
Den andra träffen under hösten blev av som planerat. 

Liksom tidigare år har förtroendevalda och tjänste-
män även medverkat vid utbildningar hos andra ar-
rangörer, exempelvis Funktionsrätt Sverige, kommu-
ner, Socialstyrelsen, och andra statliga myndigheter.

För att underlätta deltagande vid aktiviteter och 
sänka kostnader har det varit av betydelse att riks-
förbundet FUB har en resebyrå som specialiserat sig 
på icke-kommersiella kunder för resor (Tranås Rese-
byrå), dels att ett avtal med Scandic Hotels ger rabat-
ter för konferensarrangemang vilka kan nyttjas av 
hela FUB-organisationen över landet.

It och medlemssystem
Arbetet med att optimera FUB:s IT-verksamhet har 
fortsatt även under 2017. Bland annat så har för-
bundskansliet gjort en översyn över de IT-system 
riksförbundet använder för att säkerställa att sys-
temen är kostnadseffektiva, säkra och användar-
vänliga. 

Office 365
Förbundskansliet har fortsatt utveckla FUB:s 
e-post och intranätsystem för att ytterligare för-
enkla och effektivisera FUB:s kommunikation och 
dokumenthantering. 

GDPR
Under året har förbundskansliet även arbetat med att 
säkerställa att riksförbundet FUB lever upp till kraven 
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kring behandling av personuppgifter enligt den nya 
dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018. 

Nytt medlemssystem
Tillsammans med Qinmind, som bl.a. arbetar med 
projektledning, kravhantering, test & kvalitets-
säkring, har förbundskansliet tagit fram underlag 
för upphandling av ett nytt medlemssystem under 
2018. Vi har genomfört 5 workshopar med syfte 
att kartlägga medlemssystemets intressenter, an-
vändare och deras behov. På dessa workshoppar har 
personer från olika nivåer i FUB:s organisations-
struktur deltagit. Resultatet av dessa workshopar 
ligger till grund för den kravspecifikation som ska 
användas vid upphandlingen av systemet. Vi har 
även varit i kontakt med många andra medlemsor-
ganisationer och tagit del av deras erfarenheter av 
medlemssystem och leverantörer.

Framtidsgruppen
För att stärka FUB beslutade Förbundsstyrelsen att 
starta ett framtidsarbete på bred front. En referens-
grupp som kallades Framtidsgruppen bildades 2016 . 
Gruppen bestod av erfarna och kunniga föreningsak-
tiva från Kalix i norr och Malmö i söder. Gruppen har 
under de två år den var verksam gjort ett stort och 
viktigt arbete genom att kartlägga förändrings och 
förbättringsmöjligheter.

Flera möten har också hållits med Riksklippan 
och olika Klippan/Inre Ringen-sektioner för att ta 
reda på hur de vill att FUB och Inre Ringen ska ar-
beta i framtiden.

Många olika synpunkter och förbättringsförslag har 
framkommit. Bland annat:

 f  Möjlighet att lära av varandra, enkelt kunna 
sprida goda exempel och komma i kontakt med 
varandra

 f  Bättre medlemsregister
 f  Ha tillgång till länkar och tips för samarbete 

med andra
 f  Öka begripligheten och göra det lättare för per-

soner med utvecklingsstörning att verka inom 
FUB och ute i samhället

 f  Bättre information och material från Riks att 
arbeta vidare med lokalt

 f  Mallar, checklistor, blanketter med mera att 
tanka hem

 f  Bättre marknadsföring och kommunikation
Riksförbundet har påbörjat ett arbete att på olika 
sätt förbättra inom ovanstående områden. Under 
2017 har bland annat FUB:s LSS-arbete kommit ut 
mer i landet genom de 5 LSS-dagarna på olika orter. 
Medlemmarnas åsikter sammanställs till en rapport 
som ska presenteras 2018, tips till lokalföreningar 
om hur de kan arbeta lokalt har distribuerats i FUB:s 
nyhetsbrev, information ligger på FUB:s webbsida 
samt finns i en särskild sammanställning från 2017. 

Arbetet med att bygga en Resursbank där länsför-
bundens och lokalföreningarnas styrelser kan häm-
ta material har påbörjats och kommer att fortsätta 
under 2018.

En rundringning till alla länsförbund och lokalför-
eningar har påbörjats under 2017 och den kommer 
att fortsätta under 2018. Skansendagen 

Viktor och Lilli
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Kanslianställda har gått på olika informationstill-
fällen där de lärt mer om olika sätt att driva fören-
ingsarbete och volontärarbete för att få kunskap och 
idéer om hur FUB kan arbeta vidare.

Samtliga årsrapporter från föreningarna och läns-
förbunden läses igenom och statistikuppgifter på 
föreningarna och medlemmar har tagits fram. Dessa 
samt förslag på vidare arbete har samlats i rapporten 
”FUB nu och framåt 2017-2018”. Rapporten kommer 
uppdateras årligen för att följa utvecklingen.

Nätverk för FUB-anställda
Nätverket för FUB-anställda hade en träff under 
hösten. Där diskuterades bland annat arbetsformer 
för nätverket och flera förslag på förbättringar kom 
fram.  Dessa kommer genomföras under nästa år.

Tanken är att öka utbytet mellan de anställda och 
underlätta kontakt och kunskapsöverföring.

Fortbildning av medlemsrådgivare  
och rättsombud
Den årliga fortbildningshelgen för medlemsrådgiva-
re och rättsombud anordnades den 11-12 november. 
Utbildningen inleddes med en gemensam program-
punkt där Funktionsrätt Sveriges arbete presentera-
des. Medlemsrådgivarnas program innehöll presen-
tationer om att arbeta med familjer i mångkulturell 
miljö, nätverksarbete och projektet ”Det outsagda”. 
Kanslipersonal föreläste om skolområdet och andra 
aktuella intressepolitiska frågor. Rättsombudens 
program innehöll presentationer om anpassat stöd i 

föräldraskapet, omhändertagande och umgängesrätt 
i LVU-mål och mänskliga rättigheter. Kanslipersonal 
föreläste om förvaltningsrätt och LSS. Både medlems-
rådgivarna och rättsombuden hade erfarenhetsutbyte 
i mindre grupper. På lördagskvällen medverkade Tea-
ter stjärnskott, daglig verksamhet Enköping, med fö-
reställningen ”Ett värdigt liv – Hur svårt ska det va”?

 
Medlemsstöd
Riksförbundets rättsombud och medlemsrådgivare 
har under 2017 gett rådgivning till förbundets med-
lemmar. FUB:s medlemsstödjare ger rådgivning per 
telefon, e-post och hjälper till med att skriva över-
klaganden, yttranden till myndigheter samt stöttar 
medlemmar vid möten med handläggare och i dom-
stolsförhandlingar. Eftersom uppdraget som rätts-
ombud och medlemsrådgivare är ideellt anpassas om-
fattningen av stödet till medlemsstödjarens resurser. 
De flesta av våra rättsombud och medlemsrådgivare 
lägger dock ned mycket tid och ansträngning på sina 
uppdrag. Riksförbundets kansli ger medlemsrådgi-
varna och rättsombuden support och juristerna och 
ombudsmännen på kansliet fungerar som bollplank 
och kunskapspåfyllare för medlemsstödjarna. En 
målsättning från Riksförbundets sida har de senas-
te åren varit att enskild rådgivning i första hand ska 
ske genom våra rättsombud och medlemsrådgivare. 
Kansliets jurister och ombudsmän har dock under 
2017 även gett direkt stöd till många medlemmar.

Utbildning
Rättsombud
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Skansendagen
Glada deltagare

Kommittéer och arbetsgrupper

En viktig del av det intressepolitiska arbetet bedrivs 
av de kommittéer och arbetsgrupper, som förbunds-
styrelsen valt att inrätta

Inrättandet av dessa former av grupperingar, ang-
er även förbundsstyrelsens prioriteringar av centrala 
intressepolitiska bevakningsområden. De är på detta 
sätt även styrande för förbundskansliets priorite-
ringar och fördelning av personalresurser.

Kommittéer inrättas när FS anser att ett område 
är principiellt viktigt för FUB och skall utgöra ett sär-
skilt bevakningsområde. 

Arbetsgrupper inrättas för kortare eller längre 
tidsperioder för att utföra en eller flera specificerade 
uppgifter som även begränsas i tid.  

Förbundsstyrelsen utser ledamöterna i varje kom-
mitté, i kommittéer ingår alltid en förbundsstyrel-
seledamot som också är ordförande i kommittén. 
Förbundskansliet utser en kansliresurs (handlägga-
re) att delta i kommitténs arbete. Tjänstemannare-
presentationen innebär ett uttalat ansvar för tjäns-
temannen att förbereda möten, ta fram dagordning 
och i övrigt bereda ärenden samt att inneha sekrete-
rarfunktionen (om inte annat beslutas i särskild ord-
ning). Kommittéerna följer utvecklingen inom sina 
områden initierar åtgärder och bereder bl.a. remisser. 

Kommittén för hälsa och sjukvård
Kommittén för hälsa- och sjukvård har samman-
trätt fyra gånger under året. Därutöver har ett möte 

hållits med Regionalt Cancercentrum Stockholm/
Gotland (RCC) för fortsatt samarbete i framtagan-
de av två nya broschyrer varav en om cytostatika-
behandling och en om strålbehandling. Kommittén 
har bearbetat texten till broschyrerna och deltagit i 
revidering i övrigt. 

Två samverkansavtalsmallar kring läkarmedver-
kan har upprättats, ett lokalt och ett regionalt.

Artikel har skrivits i unik gällande årliga hälsokon-
troller samt möjligheter och konkreta förslag på hur 
samverkansavtal kan revideras alternativt upprättas 
från start.

Under 2017 har väldigt många remisser inkommit 
som granskats varav åtta (8) har besvarats. Därutö-
ver har enkäter och frågeställningar från t.ex. Soci-
alstyrelsen och Funktionsrätt Sverige, tidigare HSO 
kring olika frågor som berör hälsa och vård skrift-
ligen besvarats.

Kommittén planerade och ansvarade för Forum 
FUB i samband med förbundsstämman bl.a. i temat 
årliga hälsokontroller med inbjudna föreläsare speci-
aliserade i ämnet.

Kommittén har inlett kontakt och träffat nytillträdd 
tjänsteman på SKL Anna Thomsson med kollega.

Tjänsteman har suttit med i referensgruppsmöte 
hos Socialstyrelsen i samband med diskussioner och 
framtagande av broschyr kring fast vårdkontakt.

Tjänsteman har föreläst för dåvarande Riksklippan 
om Individuell plan (proaktiv psykisk hälsa) och gett 



konkreta förslag samt mallar för upprättande av in-
dividuell plan.

Mammografibroschyrer på lättläst som utmynnan-
des i senaste projektet tillsammans med RCC skicka-
des ut till alla FUB länsförbund samt alla dåvarande 
Klippan organisationer.

Kommittén har haft möte med Stockholm och  
Dalarna FUB länsförbund för att ge stöd och material 
t.ex. policy, avtalsmallar etc. samt pejla läget. Tank-
en är att kommittén ska fortsätta träffa länsförbund.

Kommittén har inlett ett samarbete med Eva An-
dersson som är forskare och audionom kring ett pro-
jekt gällande hörselundersökningar. Uppföljnings-
möte sker den 10 april 2018.

Underlag till motion (angående sekretessbestäm-
melser som hindrar LSS-personal från att anmäla 

brott med mindre straffsats än 12 månaders fängel-
se) har skrivits och antagits av riksdagen. Motions-
underlaget kan ses som ett viktigt arbete för förebyg-
gande av psykisk och fysisk ohälsa. 

Planering och arbete kring seminarium i Alme-
dalen har påbörjats (okunskap dödar) varav modera-
tor blir Elisabeth Sandlund och där Karin Flyckt från 
Socialstyrelsen kommer att medverka samt Anna 
Thomsson eller annan kollega från SKL. Social- och 
utbildningsdepartementet har blivit tillfrågade att 
delta i en panel men inte återkopplat ännu.

Tjänsteman har deltagit i fyra nätverksträffar 
kring jämlik hälsa på Funktionsrätt Sverige. Vidare 
har tjänstemannen haft regelbundna kontakter med 
Funktionsrätt Sverige:s ombudsman för jämlik hälsa 
för att diskutera frågor som har berört jämlik hälsa. 

Almedalen
Seminarium – Anhöriga 
som assistenter
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Behovet av årliga hälsokontroller samt bemötande-
problematik och ojämlik hälso- och sjukvård i övrigt 
har alltid varit i fokus vid samtalen och skriftväxling-
arna. Tjänsteman från FUB har vidare deltagit i två 
heldagars dialog forum hos TLV och en heldagars di-
alog forum hos IVO.

Tjänsteman har deltagit i referensgrupp samt slut-
fest kring Funktionsrätt Sverige:s projekt – Det out-
sagda som handlar om tankar och känslor som inte 
blir sagda mellan föräldrar och barn (proaktiv och 
pågående psykisk ohälsa).

Tjänsteman har deltagit i HABQ styrgruppsmöte 
samt på HABQ:s autismdag där det bland annat på-
gick en föreläsning kring psykisk ohälsa och utveck-
lingsstörning. 

Tjänsteman har deltagit i nätverksträffar hos 
MIND kring psykisk ohälsa två gånger om året.

Skolkommittén 
FUB har genom Skolkommittén bevakat utbildning 
som rätts- och politikområde, besvarat ett stort an-
tal remisser både vad gäller förändringar av lagstift-
ningen och styrdokument hos Skolverket, samt haft 
regelbundna samtal med skolmyndigheterna. Kom-
mittén har under året arbetat aktivt för att skapa nya 
och upprätthålla befintliga kontaktnät inom utbild-
ningsområdet.

Under året har kommittén träffat viktiga utred-
ningar för vår målgrupp, så som Komvuxutredning-
en, Skolmyndighetsutredningen och Flexjobbsut-
redningen. FUB har genom kommittén skickat in en 
skrivelse till Komvuxutredningen för att lyfta fram 

frågor som är särskilt viktiga för vår målgrupp gäl-
lande vuxenutbildning. Kommittén har även deltagit 
i arbetet med Skolverkets regeringsuppdrag om in-
tegrerad undervisning i gymnasiesärskolan. För att 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten ska förbättra 
utvecklingen av läromedel för FUB:s målgrupp har 
kommitténs handläggare träffat avdelningen för 
läromedelsutveckling hos Specialpedagogiska Skol-
myndigheten för att lyfta fram FUB:s perspektiv. 

Kommittén har under året påbörjar arbetet med att 
se över FUB:s ställningstaganden inom utbildnings-
området, samt hur kommittén kan utveckla arbetet 
för att bli en attraktiv förening för yngre skolbarn, 
ungdomar från målgruppen och deras anhöriga. 
Kommittén har under hösten antagit tre prioriterade 
områden som de tar med sig in i arbetet 2018. 

Innan årsskiftet beviljades FUB medel från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att 
ta fram en film mot grund- och gymnasiesärskolan. 
Filmen ska motivera fler unga i målgruppen att rösta. 
Det arbetet kommer genomföras under våren 2018.

Stadgekommittén
Stadgekommittén har under året haft ett möte och 
ett telefonmöte samt korresponderat regelbundet 
via e-post. Kommittén har till uppgift att behandla 
inkomna stadgemotioner, analysera konsekvenserna 
av de beslut som stämman fattar och att lämna egna 
förslag på hur FUB:s stadgar och policydokument för 
organisationen på bästa sätt kan hjälpa föreningen 
att fungera effektivt. Under det gångna året har kom-
mittén bl.a. följt upp stadgeändringen som innebär 



att förbundsstämmor numera äger rum vartannat år. 
Tillsammans med valberedningen har kommittén ar-
betat fram förslag på förändringar i styrelsesamman-
sättning och mandatperioder. 

Arbetsgrupper
Riksförbundet FUB har under år 2017 varit represen-
terat i följande arbetsgrupper:

 Socialstyrelsen
Socialstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram ett 
kunskapsunderlag om metoder för ökad del aktighet 
och självständighet för personer med kognitiva funk-
tionsnedsättningar med fo kus på områden inom 
LSS. Rap porten finns att ladda ner från Socialstyrel-
sens webbsida.

Standardisering – kvalitetssäkring  
inom LSS
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 samord-
nar standardiseringen i Sverige. Föreningens med-
lemmar representerar olika delar av samhället, dvs. 
företag, myndigheter och organisationer. Riksför-
bundet FUB ingår i en teknisk kommitté inom SIS, 
tillsammans med Handikappförbunden, Autism & 
Aspergerförbundet, Synskadades riksförbund samt 
representanter för privata vård- och omsorgsföretag, 
där Annelie Sylvén Troedsson sitter som ordförande 

LSS-manifestation
Stockholm
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för kommittén. Tanken är att kommittén ska utökas 
med statliga och kommunala myndigheter. Arbetet 
med att ta fram en standard beräknas pågå i tre år.

Uppdraget att sprida kunskap om LSS 
Riksförbundets medarbetare har under året genom-
fört föreläsningar om LSS för bl.a. länsförbund, Riks-
sektionen Klippans styrelse samt BOSSE Råd, Stöd 
och Kunskapscenter. Även vissa rättsombud och 
medlemsrådgivare har genomfört föreläsningar om 
LSS för lokalföreningar och kommuner. Vår ombuds-
man Eva Borgström medverkade som moderator vid 
en 1,5 dagars konferens om daglig verksamhet, som 
anordnades av Teknologisk Institut AB. Konferensen 
ägde rum I Stockholm den 24-25 januari 2017. Mål-
grupp för konferensen var anställda och enhetschefer 
inom daglig verksamhet. Vid konferensen lyfte Eva 
Borgström för FUB viktiga intressepolitiska frågor, 
som vuxna med utvecklingsstörnings ekonomi och 
vikten av metodutveckling inom daglig verksamhet. 

FN-konventionen om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning 
FUB har under 2017 deltagit i Funktionsrätt Sveriges 
projekt Från snack till verkstad. Projektet har flera 
delmål men ska sammanfattningsvis försöka bidra 
till att efterlevnaden av konventionen ökar i Sverige.
Bl.a. ska projektet följa upp, bevaka och påverka 
hur FN:s CRPD-kommittés rekommendationer till  
Sveriges regering angående genomförandet av kon-
ventionen kommer att hanteras i praktiken. Delta-
gande organisationers jurister ska påskynda till-
lämpningen av konventionskonform tolkning av 

lagstiftningen genom att driva rättsfall för att få 
fram prejudicerande domar. Förbundsjurist Julia 
Henriksson har varit ombud i ett mål om kontakt-
person. Målet har under år 2017 överklagats till 
Kammarrätten i Stockholm. När denna text skrivs 
är målet ännu inte avgjort.  

God man och förvaltare
Riksförbundet har under året reagerat på de fall av 
olämpliga eller brottsliga ställföreträdare som upp-
märksammats i bl.a. media. FUB har aktivt deltagit 
i debatten och även uppvaktat ansvarig minister och 
departement i Regeringen för att genomdriva skärpta 
krav på gode mäns och förvaltares verksamhet. FUB 
arbetar även med att minska de fördomar mot anhö-
riga som även är ställföreträdare som kvarstår trots 
att flera utredningar visar att anhöriga så gott som 
alltid utför sina uppdrag klanderfritt. Anhörigas be-
tydelse för personer med funktionsnedsättningar har 
även uppmärksammats av Nationellt kompetenscen-
ter för anhöriga, Nka, som FUB samarbetar med.

Flerfunktionsnedsättning
Under slutet av året färdigställdes en projektansö-
kan till Arvsfonden; ”Vi är med! – utveckling av en 
ny modell för ökad delaktighet och självständighet 
för vuxna med flerfunktionsnedsättning”. Ansökan 
gäller ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet 
FUB (projektägare), Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och Dart, 
kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg. 
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Riksförbundet FUB är representerat i Nka:s styr-
grupp, som har möten fyra gånger/år. Ett av Nka:s 
arbetsområden är att upprätthålla ett nationellt 
kunskapsstöd till anhöriga till personer med fler-
funktionsnedsättning. Prioriterade arbetsområden 
är bland annat att underlätta förutsättningar för att 
kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdelta-

gande och hälsa samt att uppmärksamma anhörig-
stöd i ett interkulturellt perspektiv. Under året har 
representant från FUB deltagit i framtagandet av 
Konferens Livet som möjligheter som NKA och bland 
annat FUB är med och arrangerar. Konferensen kom-
mer att hållas i april 2018.

Internationell verksamhet

MyRight
FUB:s huvudpartner för projekt i utvecklingsländer 
heter MyRight. Med medel från Sida, driver My-
Right och dess medlemmar (svenska funktionshin-
derorganisationer) utvecklingsprojekt med fokus på 
uppbyggnad och förstärkning av funktionshinder-
rörelsen i projektländerna. FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
är ett mycket viktigt verktyg i allt projektarbete. Ge-
nom de utvecklingsprojekt som drivs av ett antal lo-
kalföreningar och länsförbund är FUB verksam i fyra 
programländer:

 f  Bolivia (FUB Östersund/FUB Jämtlands län)
 f  Nepal (FUB Örebro)
 f  Nicaragua (FUB Östersund/FUB Jämtlands län)
 f  Rwanda (FUB Jönköping)

I de flesta FUB-projekt finns projektaktiva med ut-
vecklingsstörning och lokalföreningarna kan intyga 

att delaktigheten är oerhört värdefull för både pro-
jektet och för projektaktiva som får möjlighet att bi-
dra med sina kunskaper och levnadshistorier. 

NSR
I april 2017 avslutade Sverige sitt 2-åriga ordföran-
dandeuppdrag för Nordiska Samarbetsrådet (NSR). 

Under 2017 hade NSR har haft två möten – ett 
stormöte i Malmö i april och ett mindre möte för 
arbetsplanering i Stockholm i oktober. NSR-arbetet 
har funktionsrättskonventionen som utgångspunkt 
och vid varje möte tittar man närmare på ett antal 
utvalda artiklar. Under 2017 har man arbetat med 
artikel 24 om utbildning och artikel 12 om självbe-
stämmande.  Fokus på NSR-mötena ligger också på 
erfarenhetsdiskussioner för deltagare med utveck-
lingsstörning. Övriga deltagare rapporterar om ak-
tuell lagstiftning som berör vår målgrupp samt ger 

en sammanfattning av nuläget i det intressepolitiska 
arbete som pågår i respektive land. 

Ett viktigt inslag i alla möten är redovisning av 
”goda exempel” som fungerar både som konkreta råd 
och inspiration för alla deltagare. Vid varje möte har 
man ett antal temaämnen som länderna har enats 
kring på föregående möte. 

Under 2017 har man diskuterat:
 f  boendealternativ i de olika nordiska länder för 

personer med utvecklingsstörning
 f  hur man kan använda funktionsrättskonven-

tionen i det intressepolitiska arbetet
 f  fosterdiagnostik

 
Inclusion Europe (IE)
Riksförbundet FUB är en fullvärdig medlem i Inclu-
sion Europe, den europeiska samarbetsorganisatio-

nen för FUB och sina systerorganisationer. Thomas 
Jansson är suppleant i IE:s styrelse.

4th European Parliament of Persons  
with Disabilities
Åttahundra personer med funktionsnedsättning 
från hela EU samlades den 6 december 2017  i EU:s 
stora plenisal för det Fjärde Europeiska Parlament 
av Personer med Funktionsnedsättningar. Två-
hundra av dem var personer med utvecklingsstör-
ning! FUB deltog i Funktionsrätt Sveriges stora 
delegation flera studiebesök hos ett antal svens-
ka parlamentariker men höjdpunkten av besöket 
var när Inre Ringen Sveriges ordförande Anna  
Hildingsson talade om rösträtt för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning inför en full-
satt plenisal. Med tanke på att FUB:s målgrupp 

Tanzania
Victoria på lektion
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saknar full rösträtt i de flesta EU-länder var talet 
mycket angeläget. 

Utländska studiebesök
Under 2017 tog riksförbundets kansli emot tre 
studiebesök. De var från, Sydkorea – med fokus på 
stängning av institutioner i Sverige, Japan med fo-
kus om lättlästa texter och Ryssland med fokus på 
skolfrågor.

Projekt

FUB:s förbundsstyrelse har slagit fast att FUB ak-
tivt och framåtsyftande dels skall engagera sig 
i utvecklingsprojekt, dels verka för att etable-
ra goda kontakter med forskningsmiljöer, inom 
olika discipliner. Liksom tidigare år har Riksför-
bundet FUB varit engagerat i en lång rad projekt. 
Det har handlat om projekt i riksförbundets regi med 
medel från Allmänna Arvsfonden och Postkodlotte-
riet. Förtroendevalda och kanslipersonal ingår i flera 
styr- och referensgrupper i anslutning till projekten, 
som oftast är fleråriga. Ämnesområdena för projek-
ten har medvetet en stor bredd, utifrån att FUB ver-
kar för personer med utvecklingsstörning i alla åldrar 
och med olika grader av utvecklingsstörning och an-
dra funktionsnedsättningar. 

Arvsfondsprojekt 

Anpassad IT
Under våren 2017 avslutades Anpassad IT, Vägen till 
Digital Delaktighet. När slutrapporten skickades in 
kunde vi konstatera att kunskap om projektet hade 
nått långt utanför kretsen inom Riksförbundet FUB 
och Mora Folkhögskola där kursen hölls. Genom 
reportage i traditionella medier och sociala medier, 
konferenser och utbildningar med mera hade kun-
skap om kursen nått över 200 000 personer. Med an-
dra ord hade projektet lyckats få rätten till livslångt 
lärande och rätten till digital delaktighet ”på kartan” 
på ett alldeles nytt sätt, samtidigt som en helt ny  
utbildning utvecklades på Mora Folkhögskolan som 

var anpassade till personer med måttlig utveck-
lingsstörning. Redan när slutrapporten var på gång 
hade vi inlett en dialog med Arvsfonden om ett nytt 
projekt som bygger på alla lärdomar från Anpassad 
IT-projektet. Om det kan man läsa nedan.

Min digitala livsplattform Digi-JAG – En 
digital kognitivt tillgänglig lärmiljö
Under Arvsfondens sista delegationsmöte för 2017 
beviljades Riksförbundet FUB 8 290 504 kr för pro-
jektet ”Min digitala livsplattform Digi-JAG – En digi-
tal kognitivt tillgänglig lärmiljö”. 

Digi-JAG bygger på de erfarenheter vi gjorde i pro-
jektet ”Anpassad IT - till digital delaktighet”. Med 
hjälp av de lärdomar vi gjorde i projektet Anpassad 

IT ska projektet Digi-JAG utveckla en nätbaserad 
pedagogisk modell och en digital lärplattform som 
stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning 
i det livslånga lärandet. Utvecklingen av den nät-
pedagogiska modellen kommer bl.a. ske genom en 
tvåårig distansutbildning i ”Anpassad IT” på Mora 
folkhögskola. Modellen kommer även testas och 
utvecklas vidare i fyra andra verksamheter: Rättvik 
kommun, Södertälje kommun, Värnamo folkhög-
skola och Malungs folkhögskola. Utvecklingen av 
den digitala plattformen kommer ske i nära samar-
bete med Begripsam som har spetskompetens inom 
systemutveckling för personer med intellektuella, 
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Be-
gripsam kommer tillsammans med Axess-Lab för-
valta lärplattformen efter projektslut. 

Mora folkhögskola
Distansutbildning
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Målet är att den digitala lärplattformen ska kunna 
användas genom livet av personer med måttlig ut-
vecklingsstörning inom olika skolformer och på fri-
tiden. Personer med lindrig utvecklingsstörning och 
personer med andra kognitiva utmaningar kommer 
också ha stor nytta av den plattform och pedagogiska 
modell som utvecklas i projektet Digi-JAG. Projektet 
startar i mars 2018.

Projekt Vuxensyskon 
Riksförbundet FUB är samarbetspartner i Bräcke 
Diakonis treåriga arvsfondsprojekt Vuxensyskon. 
Projektet syftar till att uppmärksamma vuxna sys-
kon till personer som har en funktionsnedsättning 
eller långvarig sjukdom. Inom ramen för projektet 
kommer bland annat samtalsgrupper, studiecirklar, 
hemsida och utbildningskonferenser att genom-
föras. Projektet består även av framtagandet av en 
teaterpjäs. Riksförbundet FUB sitter i projektets 
ledningsgrupp tillsammans med representanter för 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Stu-
dieförbundet Vuxenskolan, Autism- och asperger-
förbundet samt Riksförbundet för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar (RBU). 

Projekt om begriplig text
Under 2016 startades projektet ”Begriplig text och 
information för alla” tillsammans med Dyslexiför-
bundet FMLS, Afasiförbundet och Autism- & Asper-
gerförbundet. Projektet finansieras av Arvsfonden. 

Projektet ska arbeta i tre år för att öka och sprida 
kunskap om begriplig och enkel text och samhällsin-
formation. Projektet ska samarbeta med bland andra 
Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) och 
Språkrådet. Ansökan till Allmänna arvsfonden för 
projektet Begriplig text. FUB:s kommunikatör deltar 
i arbetsgruppen på 5% av sin heltidstjänst medans 
FUB:s redaktör deltar i redaaktörsarbetsgruppen om 
10% av en heltid.

Åldrande, Demens, Utvecklingsstörning, 
ÅDU-projektet
Svenskt Demenscentrum, med Riksförbundet FUB 
som medsökande har ett Arvsfondsprojekt som star-
tade i slutet av 2015. Projektet ska ta fram två webb-
utbildningar. 

En för anhöriga och personal till personer med ut-
vecklingsstörning som åldras, där de får kunskap så 
att de kan stödja personerna i åldrandet.

Den andra utbildningen är för personer med ut-
vecklingsstörning som åldras, där de får kunskap och 
stöd i att hantera sitt åldrande. Riksförbundet har 
två representanter i projektets styrgrupp.

Under 2016 har projektet sammanställt den kun-
skap de på olika sätt fått fram, utarbetat webbut-
bildningen, filmat olika inslag, samt planerat för två 
konferenser under våren 2018. Man har också skrivit 
en ansökan om ett tredje år, där man vill ta fram stu-
diecirklar i ämnet tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Specialprojekt Svenska PostkodLotteriet
Det tvååriga projektet Come Together Concrete har 
vid årsskiftet avslutats. Stöd till de lokala partner-  

organisationerna fortsätter, nu med fokus på utveck-
lande kreativ och praktisk verksamhet och egenmakt 
för unga med utvecklingsstörning. 

Postkodlotteriet
FUBs kanslichef deltar i 
checkutdelningen 2017
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Ändamål
FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift 
är att arbeta för ett gott och värdigt liv för personer 
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. FUB:s 
långsiktiga mål är att personer som har en utveck-
lingsstörning ska ha samma möjligheter till delak-
tighet i samhället och självbestämmande som andra 
utan utvecklingsstörning har. Det sker genom att 
FUB arbetar med intressepolitiskt arbete, kunskaps-
spridning och medlemsstöd. 

Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med över-
gripande frågor som rör hela landet, ger stöd och 
service åt lokalföreningarna, sektionerna och läns/
regionförbunden samt tillvaratar kunskap och forsk-
ning om personer med utvecklingsstörning och för 
kunskapen vidare.

För att ge personer med utvecklingsstörning ökat 
inflytande bildades 1995 Rikssektionen Klippan 

som numera heter Inre Ringen Sverige. Inre Ring-
ens uppgift är att föra fram åsikter och erfarenheter 
från personer med egen erfarenhet av utvecklings-
störning.

Organisation
Riksförbundet har sitt förbundskansli i Solna. 
Förbundskansliets två team arbetar med det in-
tressepolitiska påverkansarbetet samt att ge stöd 
och service till lokalföreningar, länsförbund, för-
bundsstyrelse, 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 rättsom-
bud, medlemsrådgivare, jurister och ombudsmän. 

ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Riksförbundet FUB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

FUB strävar efter att vara en väl förankrad organi-
sation 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, läns-
förbund och lokalförening. Idag finns det 20 st 
länsförbund och 151 st lokalföreningar. Medlem-
skapet är alltid knutet till en lokalförening. Lokal-
föreningarna hade totalt vid utgången av 2017, 25 
236 medlemmar. Under 2017 minskade medlems-
antalet med 185 st relaterat 2016. 

Det högsta beslutande organet inom FUB är för-
bundsstämman. På förbundsstämman 2017 togs 
beslut om stadgeändring att hålla förbundsstäm-
man vart annat år från och med 2018. Vid stäm-
man representeras lokalföreningar och länsför-
bund. Under 2017 hölls stämman i Brastad, Vann 
konferens. 125 deltagare och 74 röstberättigande. 
På förbundsstämman väljs förbundsstyrelse som 
sedan ansvarar för förbundets löpande angelägen-
heter och tar ställning i övergripande policyfrågor 
med utgångspunkt i FUB:s stadgar och målpro-
gram.

Samarbeten
FUB är medlem i Funktionsrätt Sverige (tidigare 
Handikappförbunden), som är en paraplyorganisa-
tion för ett stort antal handikappföreningarna inom 
Sverige. Riksförbundet FUB ingår även i Inclusion 
Europe,IE, som är en europeisk sammanslutning av 
olika handikappförbund. FUB:s förbundsordförande 
Thomas Jansson är suppleant i IE:s styrelse.

FUB är även medlem i organisationen My Right i 
olika internationella projekt samt i det nordiska sam-
arbetet genom Nordiska Samarbetsrådet (NSR). NSR 
har haft ett möte under året som hölls i Malmö där 
Sverige lämnade över ordförandeskapet till Norge. 

FUB är förmånstagare i PostkodLotteriet, som 
även finansierar specialprojekt. Under 2017 har ett 
specialprojekt pågått ”Come Together Concrete”. 
Återkommande samarbetspartner är andra organi-
sationer inom handikappförbundet samt Studieför-
bundet Vuxenskolan. 

Andra viktiga arbeten omfattar bland annat påver-
kansarbete på lagstiftande församling vad avser LSS 
och myndigheter såsom Socialstyrelsen och organisa-
tioner som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
rörande tillämpning av LSS och andra lagstiftningar 
som rör människor med utvecklingsstörning.

Främjande av organisationens ändamål

För att uppnå uppsatta mål arbetar FUB dels med 
intressepolitiskt påverkansarbete, dels med kun-
skapsspridning 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 utvecklingsstörning synlig-
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gör FUB våra medlemmars olika behov både för makt-
hållare och allmänheten. Detta är ett effektivt sätt 
att få till stånd förändringar i samhället till gagn för 
FUB:s medlemmar. Under året har strategiskt viktiga 
beslut tagits genom 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 Funktions-
rätt Sveriges arbete med LSS är 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 att FUB:s 
ordförande Thomas Jansson ingår i en referensgrupp 
till LSS-utredningen. 

Två andra prioriterade områden har under året va-
rit Skola och utbildning samt Hälsa och sjukvård. Där 
kommittéerna har träffats regelbundet för att driva 
och påverka de viktiga frågorna mot rätt instans. Maj 
2017 hölls förbundsstämman där Forum FUB:s ena 
halvdag handlade om Hälsa och sjukvård. 

Ett annat övergripande mål är att FUB och Inre 
Ringen Sveriges styrelser ska arbeta sida vid sida.  
Med detta menas att styrelserna ska ha ett nära sam-
arbete och lyssna in varandras åsikter. För att nå det-
ta mål finns nu en ombudsmannatjänst på 30% som 
kommer att arbeta med Inre Ringen Sveriges styrelse 
och öka tillgänglig heten i material och information till 
styrelsen. Under Riks klippans stäm ma 2016 be slöts 
att byta namn till Inre Ringen Sverige. I oktober 

2017 hölls en ordförandekonferens där Riksklip-
pan ändrade sitt namn till Inre Ringen Sverige un-
der festliga former.

Genom medlemsrådgivare och rättsombud ges en-
skilda medlemmar omfattande stöd, främst i frågor 
om LSS-rättigheter, god man och samtalsstöd. Under 
året har en fortsättningsutbildning för rättsombud 
och medlemsrådgivare genomförts där 23 medlems-
rådgivare och 28 rättsombud deltog. Vilket innebar att 
FUB förfogar över drygt 50 st medlemsrådgivare och 
28 st rättsombud runt om i landet. 

Den referensgrupp, Framtidsgruppen, av medlem-
mar runt om i landet har träffats två gånger under 
året. Framtidsgruppens syfte var ett stöd till organisa-
tionsstödsgruppen på kansliet och att arbeta fram vil-
ka behov av stöd som efterfrågas samt vilket stöd som 
Riksförbundets kansli kan ge. En rapport är framta-
gen med den information som Framtidsgruppen kom 
fram till. Förbundsstyrelsen beslutade att upplösa 
Framtidsgruppen och arbeta vidare med den informa-
tion som har kommit fram.

Riksförbundet FUB ger ut tidningen UNIK med sex 
nummer per år. UNIK innehåller även lättläst material 
som även finns inläst på cd-skiva. FUB har webbplat-
sen www.fub.se som skapats för att vara en tillgäng-
lighetsanpassad webbplats. Under vinjetten ”Stärk 
LSS  Stärk oss” samlas allt material och information 
om FUB:s LSS-arbete. I november togs det fram en pdf 
med samtliga LSS-artiklar från tidningen UNIK, pdf-
:en finns på FUB:s webbplats.  

Nyhetsbrevet som går ut till lokalföreningar och läns-
förbund ges nu ut 11 gånger om året. Riksförbundet 
har av Svensk insamlingskontroll under året haft fort-
satt förtroende att ha ett så kallat 90-konto. Riksför-

bundet FUB är medlem i FRII, Frivilligorganisationens 
insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod 
för insamlingsorganisationer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2017 har FUB genomfört fem LSS-dagar, 
Stockholm, Skövde, Östersund, Umeå och Malmö. 
Syftet med LSS-dagarna har varit att framför allt ta 
del av medlemmarnas erfarenheter av LSS. Målet är 
att samla in 500 röster från hela landet. Detta ska 
sammanställas i en rapport i början av 2018. Rappor-
ten kommer att skickas till LSS-utredningen, men 
även vara underlag för vårt intressepolitiska arbete 
under valåret 2018. 

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Riksför-
bundet FUB fyra, fullsatta seminarier som speglade 
bredden i FUB:s intressepolitiska arbete. 

Riksförbundet FUB medverkade i manifestationen 
på internationella funktionshinderdagen den 3/12.  
Underlag med förslag på budskap skickades ut till 
FUBs lokalföreningar och länsförbund för att vara en 
del i manifestationen i sin kommun. 

 Arbetsmiljöarbetet under året har fortsatt varit pri-
oriterat av såväl arbetsgivaren som av hela kansliets 
personalgrupp. Gemensamt har beslut tagits att göra 
en uppföljning av den arbetsmiljöenkät som genom-
fördes 2016. Uppföljningen genomfördes av företags-

hälsovården, Helsa (tidigare Betania), där djupinter-
vjuer av samtliga anställda på kansliet genomfördes. 
Sammanställningen visade att arbetsmiljön på kans-
liet hade förbättrats avsevärt. Arbetsmiljön är ett fort-
satt prioriterat område och Kanslichefen genomför 
regelbundna arbetsplatsträffar där den psykosociala 
arbetsmiljön diskuteras samt genomför möten med 
arbetsmiljöombud och facklig företrädare. 

 Förbundsstämman hölls i Brastad i maj där stäm-
man beslutade om en stadgeförändring som innebär 
att förbundsstämman kommer hållas vart annat år 
från och med 2018. 

 Åttahundra personer med funktionsnedsättning 
från hela EU samlades den 6 december 2017 i EU:s 
stora plenisal för det Fjärde Europeiska Parlament av 
Personer med Funktionsnedsättningar. FUB deltog i 
Funktionsrätt Sveriges stora delegation där studie-
besök genomfördes men höjdpunkten av besöket var 
när Inre Ringen Sveriges ordförande Anna Hildings-
son talade om rösträtt för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning inför en fullsatt plenisal. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

De temadagar om LSS som genomfördes under 2017 
där syftet var att samla in 500 FUB röster att lägga 
till FUBs kompletterande rapport till LSS utredning-
en. Under mars 2018 är den rapporten klar och kom-
mer lämnas över till utredningen samt delas ut till 
lokal och länsförbund i deras fortsatta intressepoli-
tiska påverkansarbete. 

Under våren kommer även seminariekvällar hållas 
på fem orter med temat LSS och där de två släppta 
rapporterna kommer att presenteras. 

Forskaren och Juristen Monica Larsson har på 
uppdrag av Riksförbundet FUB tittat på problemati-
ken i hur begreppet normalt föräldraansvar används 
vid beslut om LSS insatser. Februari 2018 blev den 
rapporten klar och även den har lämnats över till den 
pågående LSS utredningen. 

2018 är valår och det innebär att fokus ligger på att 
påverka och lyfta FUB:s viktiga och prioriterade frå-
gor. Detta görs under våren med temaveckor, debatt-
artiklar och 10 animerade filmer om LSS insatserna. 

Postkodlotteriets Specialprojektet ”Volymen på 
max” beviljades medel på 5,8 milj. Till projektet 

kommer det att anställas en projektledare på heltid 
placerad på Riksförbundets kansli och även två del-
tidsanställda projektledare i två lokalföreningar där 
verksamheten är tänkt att den ska bedrivas. Projek-
tet vänder sig till unga personer med en utvecklings-
störning men i synnerhet till flickor för att öka jäm-
ställdheten och deras engagemang. 

I februari beviljades 7 milj i basstöd från Postkod-
lotteriet för Riksförbundets verksamhet. Medel som 
delvis kommer gå till att förbättra medlemssystemet 
men även till det fortsatta intressepolitiska arbetet 
samt riktade medel till rättsombud och medlemsråd-
givare.

Flera konferenser kommer att anordnas under vå-
ren, i april hålls konferensen om flerfunktionshinder 
”Livets möjligheter” där FUB är medarrangör tillsam-
mans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 
Nka och flera andra förbund. Konferensen ”Åldern 
har sin rätt” om åldrande och utvecklingsstörning 
genomförs tillsammans med Svensk demenscentrum 
i mars månad. 

Den 9 mars 2018 meddelade Riksförbundet FUB:s 

ordförande Thomas Jansson att han av hälsoskäl 
lämnar uppdraget som förbundsordförande, med 
omedelbar verkan. Thomas Jansson lämnar också 
alla övriga uppdrag för FUB:s räkning. Under tiden 

fram till förbundsstämman i maj leds arbetet i för-
bundet av första vice ordförande Lillemor Holgers-
son och andre vice ordförande Jan-Åke Wendel.  

Flerårsöversikt, tkr

2017 2016 2015 2014 2013

Medlemsavgifter 3 027 2 826 2 716 2 495 2 447

Gåvor och bidrag 21 949 22 570 24 416 17 939 13 577

Övriga intäkter 2 822 4 303 3 177 2 550 2 315

Resultat efter finansiella poster 2 689 1 071 -3 721 -3 477 2 453

Balansomslutning 35 110 36 121 38 505 42 581 50 216

Antal anställda*, st 13 17 24 16 16

Antal medlemmar, st 25 236 25 421 25 760 24 826 25 161

Antal lokalföreningar, st 151 154 157 156 154

Antal länsförbund, st 20 21 21 21 21

*antalet är samtliga anställda inom FUB där projektanställningar är inkluderade.

Resultat och ställning

Riksförbundet FUB visar ett positivt resultat på  
2 689 tkr. Budgten för 2017 var i balans.

Under året har Riksförbundet FUB tagit emot en 
testamentsgåva, Linhammars minnesfond, på ett 

belopp om 1 500 tkr.
Som förmånstagare till Postkodlotteriet mottogs 

ett stöd till FUBs löpande verksamhet på 7 000 tkr. 
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Förändring av eget kapital, tkr

Ändamåls- 
best. medel

Balanserat
kapital

Summa  
kapital

Belopp vid årets ingång 3 470 23 706 27 176

Årets resultat 2 689 2 689

Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år

-76 76 0

Ändamålsbestämning av medel 1 500 -1 500 0

Belopp vid årets utgång 4 894 24 971 29 865

För specifikation över de ändamålsbestämda medlen, se not 17.

Finansiella instrument

Innehavet i Nordic Microcap har skrivit ner ytterliga-
re med 118 300 kr till ett bedömt värde motsvarande 
309 kr per aktie. Exitplanen för bolaget ligger fast 
sen tidigare, bolagets tillgångar skall avyttras 2019-
12-31 och att bolaget därefter frivilligt likvideras.

Arbetet med Söderberg&Partners som förvaltare 
har genomförts enligt styrelsens beslut. Idag har vi 
en depå för långsiktiga placeringar, en likviditets-
depå och flera depåer med ändamålsbestämda medel. 
Se not 15.

En uppdaterad placeringspolicy togs vid förbunds-
styrelsen möte i september. Genom placeringspolicy 
har vi säkerställt att inga riskfyllda placeringar, så 

som Nodic Microcap, kan göras i fortsättningen. 
 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 2017 har 14 nya företag skrivit 
avtal med FUB vilket har gett 27 384 kr. Av dessa har  
11 200 kr utbetalas till 14 lokalföreningar. 

Förutom 1956 klubben så arbetar sponsringsgrup-
pen ständigt med att få företag att stötta FUB.

Medlemmar

FUB har två medlemskategorier, huvudmedlem 
respektive familjemedlem. Man är medlem 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 familje-
medlem. Avgiften ger tillgång till viss juridisk råd-
givning, subventionerad utbildning, möjlighet att 
teckna privata medlemsförsäkringar, information 

genom www.fub.se och trycksaker och medlemstid-
ningen UNIK. 

Medlemsantalet för förbundet kan noteras som 
fallande. Föregående år hade förbundet 25 421 
medlemmar och 2017 har antalet medlemmar gått 
ner till 25 236 st. 

Antal lokalföreningar under 2017 utgång var 
151, ytligare tre lokalförening har lagts ner un-
der året och antal länsföreningar är 20 st vilket 
är en mindre än föregående år.

Almedalen
Länsförbundet Gotland,
Inkomstskylt
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Anställda

Riksförbundet är sedan många år medlem i arbets-
givarorganisationen KFO och har kollektivavtal 
med Unionen. Riksförbundet har under 2017 haft 
13 årsarbetare anställda för förbundskansliets 
uppgifter samt 3 konsulter, vilka fördelar sig en-
ligt följande:

Ledning  ....................................................................... 1
Handläggare (ombudsmän, jurister) .............. 4
Webb/kommunikation/insamling ................... 1
Kurser och konferenser (konsult) .................... 1
Ekonomi/Medlemsservice/It/Allmän  
administration ...................................................... 3,8
Internationellt/Projektverksamhet/ 
Försäkring ..................................................1,9
Projektanställda postkodsprojekt ............... 2,5 
(varav 1 konsult)
Projektanställd arvsfondsprojekt .................... 1
Redaktör (konsult) ................................................. 1

Kansliets planeringsdagar 2017, tre till antalet, fo-
kuserades på att tillsammans med förbundsstyrel-
sen ta fram en riskanalys och en riskhanteringsplan 
som sedan låg till grund för det fortsatta arbetet att 
ta fram en verksamhetsplan för 2018. Det 
gjordes tillsammans med förbunds-
styrelsen i workshop där pri-
oriterade områden togs 
fram för kansliet att 
arbeta vidare med. 

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har pågått 
även under 2017 där en fördjupad arbetsmiljöunder-
sökning genomfördes med djupintervjuer av samtliga 
anställda på kansliet.

Ekonomi och löneadministrationen hanteras en-
ligt avtal av PwC redovisningsservice.

Under året har flera rekryteringar gjorts. I april 
tillsattes tjänsten av en ombudsman som ansva-
rar för FUB:s skol och utbildningsfrågor samt 
arvsfondsprojekt. April 2017 blev en juristtjänst 
vakant och rekrytering av ny jurist startades upp 
omgående. I augusti tillsattes tjänsten av en ny 
förbundsjurist.

En ombudsman är utlånad till Funktionsrätt Sve-
rige på 40% fram till september 2018 då LSS utred-
ningen beräknas vara klar.

Under året har en projektledare för specialprojek-
tet Come Together Concrete slutat och ersatts med en 
annan person under den sista delen av projekttiden.

I slutet av året genomfördes två rekryteringar dels 
av en redaktör för tidningen UNIK samt dels en kom-
munikatör till.

En person gick i pension i mars och den tjänsten 
är fortfarande vakant. Tjänsten kurs och konferen-

ser köps in av konsult.
Gällande långtidssjukskrivning 

var en anställd deltidssjuk-
skriven under första 

hal van av 2017 och 
någon vikarie var 

inte tillsatt på den tjänsten under sjukskriv-
ningsperioden.

Under 2017 har mailsystemet Office 365 och 
Share point som intranät använts av hela för-

bundet. Under förbundsstämman gavs möjlighet 
till medlemmarna att få utbildning i det nya syste-
met av förbundets IT-ansvarige.

Framtida utveckling

Under 2018 kommer det fortsatta prioriterade arbe-
tet med att utreda och påverka den pågående LSS ut-
redning vara i fokus. Mycket fokus kommer även att 
läggas på FUB:s viktiga frågor i valet. Detta kommer 
att ske med en ökad kommunikation och synlighet 
inom media med kampanjer, budskap och filmer. 
Under första delen av året kommer flera temakvällar 
anordnas i samarbete med berörda länsförbund. Där 
kommer de två rapporter som Riksförbundet FUB 
har tagit fram att presenteras för medlemmarna men 
även för inbjudna lokalpolitiker.  

En annan viktig arbetsuppgift för hela organisatio-
nen är att fortsätta bygga förtroende och skapa tillit 
så att vi tillsammans agerar som en trovärdig och väl-
känd aktör med tydligt fokus på verksamhetens syfte 
och mål. Arbetet fortsätter med att tydliggöra roller 
och ansvarsfördelning mellan förbundsstämman, 
förbundsstyrelsen och Riksförbundets kansli. 

Med anledning av det minskade medlemsantalet 
samt färre lokalföreningar kommer en satsning göras 
kring medlemsrekrytering med fokus på unga perso-
ner med en utvecklingsstörning och deras föräldrar.

Det pågående arbetet med att stärka kommunikatio-
nen inom FUB kommer fortsätta att utvecklas. En 
kommunikationsstrategi är framtagen och kommer 
genomsyra det kommunikativa arbetet i den utåtrik-
tade verksamheten och även inom FUB. Framtagan-
det av FUB:s grafiska profil pågår och kommer för-
enkla arbetet med tydliggöra FUB:s varumärke och 
användning av FUB:s namn och logotyp. Det intres-
sepolitiska arbetet fortsätter med att synas i media 
och stärka påverkansarbetet genom debattartiklar 
och uppvakningar. 

De hinder som återfinns idag såsom medlemsre-
gister och hemsida, kommer under kommande år att 
åtgärdas. 

Samarbetet med Inre Ringen ska fortsätta att ut-
vecklas. Kännetecknet ska vara inkluderande och 
tillgängligt samarbete. Detta synsätt ska prägla hela 
rörelsen.
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Förvaltning

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt sju gånger 
under år 2017 och haft en styrelseutbildning med 
uppföljning som genomfördes av konsult från 
Grant Thornton.

Styrelsens sammansättning och specialintressen un-
der mandatperioden 2017-2018:

Thomas Jansson,
 Ordförande. LSS, skolfrågor, rättvisefrågor, barn-
konventionen, internationella frågor. 
Lillemor Holgersson, 
 1:e vice ordförande. Personer med utvecklingsstör-
ning, Inre Ringen, rättsfrågor, Hälsa och sjukvårds-
frågor.
Jan-Åke Wendel,
 2:e vice ordförande. Allas rätt i samhället, färd-
tjänst, föreningskunskap, företagssponsring

Ordinarie ledamöter:
 Gert Iwarsson, Ekonomi, medlemsrådgivning, ar-
bete/daglig verksamhet
 Annelie Sylvén Troedsson, LSS, föräldrar med ut-
vecklingsstörning, kommunikation, rättsfrågor. 
Pentti Lamberg,  Skola, fysisk aktivitet, arbete, LSS.
Elisabeth Sandlund, Kommunikation, LSS 

Stefan Römer, Rättsfrågor, personalkompetens
 Monica Stjernsten, Fritiden, Livet i gruppbostad, 
hälsa och sjukvårdsfrågor.

Ersättare:
 Anna Hildingsson, Skapa arbetsplatser och utbild-
ning för personer med utvecklingsstörning.
 Therese Nilsson, Unga syskon och flerfunktions-
nedsättning.
 Monika Gebart, personalkompetens, daglig verk-
samhet, god man - boende - och assistansfrågor.

Inre Ringen Sverige / Rikssektionen 
Klippans styrelse
Inre Ringen Sveriges styrelse har sammanträtt fem 
gånger under år 2017. Val till Inre Ringens styrelse, 
sker vid riksstämman, som samlas vart annat år.
Mandatperioden 2016-2018:

Anna Hildingsson, Ordförande
Jan Pettersson, Vice ordf.

Ordinarie ledamöter:
 Per-Åke Berglund, 
Gunilla Karlsson, 
Markus Petersson,
Sara Brännström, 
Kristine Petersson

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

Resultaträkning
Tkr

 Not
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 2 3 027 2 826

Gåvor & testamenten 3 2 346 1 319

Postkodlotteriet 7 000 6 000

Bidrag 4 12 603 15 251

Övriga verksamhetsintäkter 5 2 822 4 303

27 798 29 699

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 7 -16 658 -17 629

Personalkostnader 8 -9 858 -11 313

Avskrivningar och nedskrivningar -25 -86

Övriga rörelsekostnader -6 -10

-26 547 -29 038

Verksamhetsresultat 1 251 661

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 9 1 522 826

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 37 45

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -3

Värdereglering av värdepapper, netto 10 -118 -457

1 438 411

Resultat efter finansiella poster 2 689 1 072

Årets resultat 2 689 1 071
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Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 12 7 37

7 37

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13, 14 100 100

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 23 024 21 447

23 124 21 547

Summa anläggningstillgångar 23 130 21 585

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 549 610

Övriga fordringar 526 1 201

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 970 2 035

3 045 3 846

Kassa och bank 8 934 10 690

Summa omsättningstillgångar 11 979 14 537

SUMMA TILLGÅNGAR 35 110 36 121

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 17 4 894 3 470

Balanserat kapital 22 283 22 635

Årets resultat 2 689 1 071

Summa eget kapital 29 865 27 176

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 569 1 730

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 18 423 4 401

Övriga skulder 880 1 007

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 2 374 1 807

Summa kortfristiga skulder 5 245 8 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 110 36 121
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Noter
Tkr

Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsre-
dovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) samt FRII’s styrande rikt-
linjer för årsredovisning.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för med-
lemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och in-
täktsredovisas 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 organisatio-

nen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, 
som inte förbrukats, redovisas som omsättnings-
tillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt 
värde. I de fall förbundet lämnat en ersättning för 
att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersätt-
ningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att 
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag re-
dovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader 
(t.ex. för administration) redovisas samma räken-
skapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet 
av den tillgång som organisationen fått eller kom-
mer att få.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-

ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nytt-
jandeperioden med hänsyn till väsentligt restvär-
de. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 f Inventarier och datorer 5 år
 f  Förbättringsutgift på  

annans fastighet 5 resp. 20 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Finansiella instrument som redovisas i 
balansräkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar och leverantörsskulder. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när fören-
ingen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och föreningen har över-
fört i stort sett alla risker och förmåner som är för-
knippade med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvär -
de efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I an skaff -
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för akti-
erna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltill-
skott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

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

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att inne-
has kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet 
med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas 
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som omsättningstillgångar till det belopp som för-
väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt be-
dömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikatio-
ner på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om vär-
denedgången bedöms vara bestående. Portföljvär-
dering tillämpas på marknadsnoterade innehav och 
individuell prövning av onoterade innehav.

Leasingavtal
Föreningen redovisar samtliga leasingavtal, såväl fi-
nansiella som operationella, som operationella lea-
singavtal. 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 be-
dömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Vill-

korade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som 
bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettore-
dovisas mot kostnader.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av er-
sättningar som föreningen lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat lö-
ner, betald semester, betald frånvaro och ersättning 
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga er-
sättningar 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 er-
sättning till följd av en tidigare händelse och en till-
förlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.

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

Not 2
Medlemsavgifter
Medlemsavgiften har under 2017 uppgått till 140 kr 
för huvudmedlem och 40 kr för familjemedlem.

Not 3
Erhållna gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen 2017 2016

Humanfonden 591 576

Allmänna gåvor 93 241

Minnes- och högtidsgåvor 92 66

Testamentesgåvor 1 543 435

Företagsgåvor 27

Summa 2 346 1 319

Not 4
Erhållna bidrag

Bidrag redovisade i resultaträkningen 2017 2016

Statsbidrag 8 463 8 569

Lönebidrag 65 248

Bidrag till projekt 4 074 6 434

Summa 12 603 15 251

Not 5
Övriga intäkter

2017 2016

Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter mm. 59 62

Deltagaravgifter 425 1 441

Prenumerationer 95 118

Annonser 355 289

Tjänster, utbildningar och föreläsningar 1 647 2 155

Vidarefakturering föreningar 242 215

Sponsring 23

Summa 2 822 4 303
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Not 6
Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 662 704 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017 2016

Inom ett år 530 414

Senare än ett år men inom fem år 2 065 1 655

Senare än fem år 103 517

Summa 2 698 2 586

I organisationens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

Not 7
Övriga externa kostnader

2017 2016

Leasingkostnader exkl. lokalhyra 61 38

Lokalkostnader inkl. städning 653 747

Förbrukningsinventarier/reparationer 300 219

Frakter 38 96

Resekostnader inkl. kost & logi 3 206 4 017

Post- och telekommunikation 1 183 1 463

Tidningar/information/kontorskostnader 5 628 3 772

Föreningsavgifter och lämnade bidrag 1 066 1 406

Övriga externa tjänster 4 524 5 870

Summa 16 659 17 629

Not 8
Anställda och personalkostnader

2017 2016

Medelantalet anställda
Kvinnor 9 10

Män 4 7

13 17

Löner och andra ersättningar
Styrelse och kanslichef 1 060 1 192

Anställda 5 687 6 700

6 747 7 892

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och kanslichef 190 30

Pensionskostnader för övriga anställda, exkl. löneskatt 394 506

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 275 2 558

2 859 3 094

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 9 605 10 986

I medelantalet anställda ingår inte anställda som 
uppburit ersättning som understiger ett halvt pris-
basbelopp 22 400 kr (22 200 kr). Detta har gjorts 
med stöd av BFNAR 2006:11.

Vid fördelning av pensionskostnader mellan sty-

relse/kanslichef och övriga anställda tas fr o m 2017 
hänsyn till avsättning/inbetalning till pensionsfond 
för tryggade av pensioner. 

Föregående års redovisande fördelning har inte 
räknats om. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2017 2016

Andel kvinnor i styrelsen 4 4

Andel män i styrelsen 5 4

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 1 1

Avtal om avgångsvederlag

Organisationen har träffat avtal med kanslichefen 
att om arbetsgivaren säger upp anställningen utgår, 

inklusive uppsägningslön, ett avgångsvederlag mot-
svarande tolv månadslöner (660 tkr).
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Not 9
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

2017 2016

Utdelningar på finansiella innehav 101 379

Resultat vid försäljning av finansiella innehav 1 422 448

Summa 1 522 826

Not 10
Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

2017 2016

Nedskrivning av finansiella innehav 118 457

Summa 118 457

Not 11
Byggnader och mark

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

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 107 4 423

Försäljningar/utrangeringar -413 -2 316

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 694 2 107

Ingående avskrivningar -2 069 -3 748

Försäljningar/utrangeringar 407 1 765

Årets avskrivningar -25 -86

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 687 -2 069

Utgående redovisat värde 7 37

Not 13
Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100

Utgående redovisat värde 100 100

Not 14
Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Kapital-andel Rösträtts-andel Antal andelar Bokfört värde

Kunskap & Kompetens AB 100 100 100 100

Summa 100
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Not 15
Värdepappersinnehav

Långfristiga värdepappersinnehav
(tkr)

Anskaffnings-
värde

Bokfört
värde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Noterade värdepapper 21 998 21 998 24 012

Onoterade långfristiga placeringar 1 026 1 026

Summa värdepappersinnehav 23 024 23 024

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 2017-12-31 2016-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 22 656 31 024

Investeringar under året 29 797 4 957

Omklassificering -284

Försäljningar/avyttringar -27 819 -13 325

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 351 22 656

Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 209 -751

Årets nedskrivningar -118 -457

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 327 -1 209

Utgående bokfört värde 23 024 21 447

Not 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 70 66

Övriga förutbetalda kostnader 1 036 916

Upplupna intäkter 864 1 054

Summa 1 970 2 035

Not 17
Ändamålsbestämda medel

2017-12-31 2016-12-31

Åke Johanssons fond 64 64

FUB:s Fritidsfond 272 325

Märtha Bergdahls gåva 1 666 1 690

Familjen Kjellbergs fond 1 391 1 391

Linhammars minnesfond 1 500 0

Summa 4 894 3 470

Not 18
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2017-12-31 2016-12-31

Ingående balans 4 401 9 425

Erhållet under året 221 1 969

Ianspråktaget under året -4 027 -6 538

Återbetalt under året -173 -455

423 4 401

Specifikation av utgående balans

Bidrag från Postkodlotteriet 73 3 474

Bidrag från Allmänna arvsfonden 0 798

Bidrag från MUCF 221

Bidrag övriga 128 129

Summa 423 4 401
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Not 19
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna semesterlöner 236 331

Upplupna sociala avgifter 74 202

Övriga upplupna kostnader 1 274 437

Förutbetalda intäkter 789 838

2 374 1 807

Not 20
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

I februari beviljades 7 miljoner i basstöd från Post-
kodlotteriet för Riksförbundets verksamhet 2018. 
Under vintern har Postkodlotteriet även beviljat 
föreningen 5,8 miljoner kronor för specialprojek-
tet "Volymen på max" som är ett projekt som kom-
mer att löpa över 2,5 års tid.

Den 9 mars 2018 meddelade Riksförbundet FUB:s 
ordförande Thomas Jansson att han av hälso skäl 
lämnar uppdraget som förbundsordförande, med 
omedelbar verkan.

Stämman 2017
Deltagare hämtar sina 
namnskyltar

Stockholm den 16 mars 2018

Lillemor  Holgersson Jan-Åke  Wendel
1:e vice ordförande 2:a vice ordförande

Elisabeth Sandlund Gert Iwarsson

Pentti Lamberg Monica Stjernsten

Annelie  Sylvén Troedsson Stefan Römer

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Kjell-Göran Hansson Kerstin Tegnér 
Revisor Revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Riksförbundet FUB för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
bundets finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns an-
svar samt Lekmannarevisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet en-
ligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra in-
formationen. Den andra informationen består av se-
parat avgiven Verksamhetsberättelse för 2017 (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår revisions-
berättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen om-
fattar inte denna information och vi gör inget ut-
talande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisning-
en är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. 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 har utförts av-
seende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felak-
tighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har ing-
et att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt 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 på fel. 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 upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-
ter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 f  Identifierar och bedömer jag riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenli-
ga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
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Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak-
tighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, ef-
tersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

 f  skaffar jag mig en förståelse av den del av för-
bundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig om effekti-
viteten i den interna kontrollen.

 f  utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar. 

 f  drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisning-
en om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, mo-
difiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller för-
hållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

 f  utvärderar jag den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-

ibland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Lekmannarevisorernas ansvar
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 hu-
ruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
 
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riks-
förbundet FUB för år 2017.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i för-

hållande till förbundet enligt god revisorssed i Sveri-
ge. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt 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 har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas 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 el-
ler 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 upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
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 Vi i FUB vill ha
ett samhälle, en värld, där personer 
med utvecklingsstörning kan leva 

sitt liv som alla andra.

inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på den auktoriserade re-
visorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där av-
steg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar fatta-
de beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och an-
dra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 18 april 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Kjell-Göran Hansson Kerstin Tegnér 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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