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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

FUB:s förbundsstämma 19-21 maj 2017 

 

Nu är det bara en månad kvar till årets förbundsstämma. 

Anmälningstiden har gått ut. Ni som anmält er är varmt 
välkomna till Förbundsstämman på Vann Spa i 

Bohuslän. Handlingarna till förbundsstämman finns nu 
hos tryckeriet och kommer under nästa vecka skickas ut 
till er. Handlingarna finns även tillgängliga under 

webbplatsen under nästa vecka. 

På FUB:s webbplats finns information om FUB:s 

förbundsstämma både i kalendern och på den här sidan: 
www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet 

/fubs-forbundsstamma-2017.  

Frågor om FUB:s förbundsstämma? Kontakta Pia 

Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41 

Om du vill följa vad som händer på Forum FUB och 

stämman så titta på Riksförbundets Facebooksida. Den 
kommer uppdateras kontinuerligt under helgen. 

https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/ 

 
  

APRIL  2017 

Hej! 

Nu är vi redan inne på årets 

fjärde nyhetsbrev och därmed 
är också våren kommen. Med 

snöfall, värme sol och regn i 
salig blandning.  

Jag vill påminna de föreningar 

som ännu inte skickat in sin 
årsrapportering att göra det 

snarast, det är viktigt att vi 
får in den. 

Mejla eller ring mig om du har 

en nyhet som är av intresse 
för övriga landet så att jag 

kan ta med det till nästa 
nyhetsbrev. 

Nästa nyhetsbrev kommer 22 
maj, dagen efter 
förbundsstämman med korta 

nyheter om vad som hänt och 
vilka beslut som tagits. 

Till dess önskar jag er en 
riktigt skön och solig vår! 

 

Varma hälsningar 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare, 
Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

 

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/
mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
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Kunskapsguiden.se är ett webbaserat kunskapsstöd för personer som arbetar med hälsa 

och vård och omsorg.  Bakom guiden står Socialstyrelsen i samverkan med bland annat 

Folkhälsomyndigheten, SKL och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

SBU. En avdelning i kunskapsguiden.se handlar om funktionshinder. Där finns olika 

kategorier kunskapsstöd med aktuell kunskap inom området och webbaserade kurser och 

andra aktuella utbildningar för området funktionshinder.  

Som exempel kan nämnas Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer 

med funktionsnedsättning. Den är tänkt att ge inspiration och underlätta för den som 

planerar för introduktion av nyanställda. Men den vänder sig även till personer som söker 

kunskap om funktionshinder. Ämnen som tas upp är: individens rättigheter, hälsa, 

bemötande och delaktighet, individuella behov samt samverkan mellan olika aktörer.  

Det är möjligt att prenumerera på nyheter från kunskapsguiden. 

Klicka här för att komma till kunskapsguidenh 

 

Presentation av kansliets nya ombudsman  

Mitt namn är Zarah Melander och är från och 
med den 18 april anställd som ombudsman hos 

FUB. Jag kommer arbeta med FUB:s skolfrågor 
och arvsfondsprojekt – ett viktigt arbete som jag 

ser väldigt mycket fram emot! 

Tidigare har jag arbetat med barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning både inom 
skolväsendet - som t.ex. förskola och fritidshem 

- och olika LSS-verksamheter - som t.ex. 
gruppboende och korttidsboende. Jag är utbildad 
grundskollärare (inriktning mot fritidshem) och 

har en masterexamen i pedagogik, varför skolfrågor ligger mig lite extra varmt om hjärtat.  

Jag är en väldigt engagerad person och har varit aktiv i flera föreningar och 

organisationer. I det arbetet har jag drivit påverkansarbete på olika sätt och även arbetat 
med projektansökningar. I arbetet hos FUB ser jag fram emot att få användning för mitt 

stora engagemang, min kunskap om skolfrågor och min erfarenhet av att arbeta med 
personer med utvecklingsstörning. Det ska bli väldigt roligt att få arbeta med dessa minst 

sagt viktiga områden hos FUB! 

 

 

http://www.kunskapsguiden.se/
http://www.kunskapsguiden.se/
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1956-klubben – en möjlighet för 

föreningarna att få in pengar. 

1956 kr kostar det för ett företag att 

vara med i klubben. Föreningen som 

säljer och Riksförbundet får del av 

pengarna. 

Vill ni veta mer: 

Kontakta: Pia Sandberg, 08-50 88 66 41, 

pia.sandberg@fub.se 

 

 

Påminnelse om årsrapporteringen!          

Ett antal föreningar har fortfarande inte skickat in 
årsrapporteringen till Riksförbundet.  

Vi ber er göra det snarast!  
Är ni tveksamma om vad som ska skickas så läs här: 

Länk till information om årlig rapportering 

Hälsning från Jesper Symreng 

Hej alla FUB-vänner! 

Jag har nu varit förbundsjurist på FUB i 14 år. Det har varit ett spännande, 

roligt och meningsfullt arbete. Det har också varit ett tungt arbete, där 
mycket tid och energi gått till att försöka bevara och skydda de rättigheter för personer 

med utvecklingsstörning och deras anhöriga som FUB en gång varit med om att ta fram. 
Jag hoppas att FUB snart kan vända blicken och ta stegen framåt igen, utan att behöva 
kämpa på vägen mot dem som försöker trycka våra medlemmar bakåt.  

Jag slutar nu på FUB och kommer att börja på Socialstyrelsen. Men jag kommer att ha 
FUB nära hjärtat vart jag än går i fortsättningen. När min företrädare Lars Lööw 

emellanåt ser mig i publiken på någon sammankomst brukar han peka på mig och säga, - 
Där sitter mannen med världens roligaste jobb! Och ofta har jag känt just så. Det har varit 

en gåva att få arbeta på FUB och jag är tacksam för allt jag fått lära mig av Er medlemmar 
och av mina kollegor. Tack för den här tiden! 

Varma hälsningar från Jesper Symreng, förbundsjurist 

mailto:pia.sandberg@fub.se
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/information_om_arsredovisning_och_hur_den_ska_skickas_till_riksforbundet_ar_2017_0.pdf
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Efterlysning: berättelser om det opratade 
Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar handlar om tankar och känslor som 

familjer har svårt att prata om. Projektet gör filmer om olika ämnen. De finns 
på youtubekanalen Opratat. Projektet byter snart namn till Opratat.  

Nu efterlyser de berättelser från vuxna om vad som gör det lättare att prata med varandra i 

familjen.Den som vill vara med kan mejla eller ringa till Ann-Marie som är projektledare:  
ann-marie.stenhammar@hso.se                                            

070-768 02 47 

 

Conny har gått i pension – men är fortfarande aktiv som föreläsare! 
 

Riksförbundets välkände Klippanrådgivare Conny Bergqvist har 

nu efter 14 års arbete på kansliet gått i pension. Vi som arbetar 

här på kansliet saknar förstås Conny men vi firade av honom 

ordentligt när han pensionerades. 

Arbetet har betytt mycket för Conny och han har trivts bra i FUB. 

- Det har varit mycket stimulerande att arbeta med Klippan säger 

Conny. I nästa andetag tillägger han att det allra roligaste med att 

arbeta på FUB har varit att få vara ute och föreläsa. Vi som sett 

och hört honom i aktion vet att Conny är en engagerad och duktig 

föreläsare som tar publiken med storm.  

Få kan som han förmedla hur viktigt det är med respekt och människovärde. Connys 

livshistoria har berört många och väckt många tankar kring hur samhället bemöter 

personer med utvecklingsstörning, både nu och förr i tiden.  

På frågan hur livet som pensionär är säger Conny snabbt och tveklöst: långtråkigt! 

För även om riksförbundets anställningsregler säger att personal som har fyllt 67 måste gå 

i pension, kan Connys ovärderliga kunskaper och erfarenheter fortfarande tas tillvara.  

Nu jobbar Conny som frilans och ni som vill boka en föreläsning eller medverkande av 

något annat slag är välkomna att kontakta honom direkt.  

Uppdragsgivaren står för eventuella omkostnader och överenskommet arvode.  

Conny nås i första hand på mejl eftersom han har en hörselskada. Mejl 

connybergqvist@gmail.com 

Telefon 0767-09 33 32 

 

http://www.detoutsagda.se/
https://www.youtube.com/channel/UCCTPiqylJMTRB564UNn5rOg
mailto:ann-marie.stenhammar@hso.se
mailto:connybergqvist@gmail.com
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Läs HSO:s uttalande: Statsbidraget måste säkras 

Handikappförbunden har gått ut med ett uttalande 

där de  kräver att regeringen tänker om när det 
gäller den pågående översynen av statsbidraget. 

Översynen har drivits fram av departementet och 
Socialstyrelsen, utan samråd med de aktiva i 
organisationerna. Nu kräver HSO att direktiven 

skrivs om. 

                       Klicka här för att läsa mer 

  

 

Nytt namn och nya uppdrag 
Riksförbundet FUB var en av initiativtagarna till ett nätverk för 
information kring fosterdiagnostik som bildades 2015, bestående 

av intresseorganisationer och yrkesverksamma.  
Nätverket genomförde ett uppmärksammat seminarium i 

Almedalen förre året och sedan dess har nätverket etablerat flera 

samarbeten, bland annat med 1177 och SBU (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering). I början av 2017 genomfördes ett namnbyte – från det något otympliga 

NNKKF (Nationella nätverket för kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik) 

till Snif (Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik). 

Utöver samarbeten, deltar representanter från Snif i olika relevanta konferenser och 

föreläsningar. Nyligen föreläste Snif för personal från ultraljudsenheten, BB, 

förlossningen och Mödrahälsovården på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Riksförbundet 

FUB:s representant i nätverket, Judith Timoney, tillsammans med Svenska 

Downföreningens representant höll i föreläsningen. 

Har ni frågor om nätverkets arbete, är ni mycket välkomna att kontakta Judith på: 

judith.timoney@fub.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hso.se/press/Senaste-nytt/Statsbidraget-till-funktionsrattsrorelsen-maste-sakras/
http://www.nnkkf.n.nu/om-oss
http://www.nnkkf.n.nu/om-oss
https://www.youtube.com/watch?v=ufM3KVAl3zM
mailto:judith.timoney@fub.se
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Vad händer? 

Fler tips för att hålla koll på vad som händer:  

FUB omtalade eller citerade i media: www.fub.se/fub-i-
media  

Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-om-
fubs-fragor  

FUB:s frågor i media: www.fub.se/fubs-fragor-i-media  

Lägg gärna www.fub.se/om-fub/aktuellt som favorit i din 
webbläsare – i vänstermenyn på den sidan når du alla tre 

ovanstående och dessutom sidan med de senaste 
nyhetsbreven från förbundskansliet, www.fub.se/nyhetsbrev.  

 

Årliga hälsokontroller – hur ser det ut hos dig? 

 UNIK-tidning nummer 2 som 

utkom för exakt ett år sedan 
innehöll en omfattande artikel 
kring hälso- och 

sjukvårdslagens 26 d § som 
anger en skyldighet för 

landstingen att teckna avtal 
kring samverkan om 

läkarmedverkan med 
kommunerna. Artikeln innehöll 

handfasta tips om hur man kan 
påverka på lokal- och regional 

nivå i frågan. 

 

Eftersom det ofta saknas samverkansavtal kring läkarmedverkan både på regional- och 
lokal nivå har kommittén för hälsa och vård nu tagit fram mallar kring detta. Om det finns 
avtal så är de i regel mycket bristfälliga och saknar många delar, t.ex. gällande årliga 

hälsokontroller. 

Syftet med mallarna är att motivera alla läns FUB-föreningar att kolla upp med sina 

landsting om det finns något avtal och hur detta ser ut samt att då det behövs påverka att 
avtal skrivs eller görs om och för alla FUB lokalföreningar att göra på motsvarande 

gällande lokala avtal. 

Avtalen finns att hämta i Bibliotek FUB i Sharepoint, i Office 365. 

 

 

http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt
http://www.fub.se/nyhetsbrev
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Tips för ert styrelsearbete – skapa grupp i Yammer 

Ni vet väl att ni kan använda Yammer i Office 365 för att skapa både öppna och slutna 

samarbetsgrupper? I gruppen kan ni lägga upp dokument och skriva meddelanden. 
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Information från förbundskansliets arbetsgrupp om LSS 

Eva Borgström, samordnare 
Tel: 08-508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se 

 

I den här LSS-delen av nyhetsbrevet vill vi informera om arbetet med LSS-utredningen, 

och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i lokalföreningar och 
länsförbund. Spara gärna nyhetsbreven och använd dig av dem under 2017 när vi 
tillsammans fokuserar på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.  

I varje nummer av Unik kommer det mer information om arbetet med LSS – läs där 
också! 

 

Tre LSS-dagar under hösten 2017 

Ytterligare tre temadagar om LSS kommer att anordnas under hösten: 

2 september: Umeå 
7 oktober: Östersund 
25 november: Malmö 

Har du frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia Sandberg, 
pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41. 

 

Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se 
Använd vår nya speciella mejladress om du ska skicka ett meddelande som handlar om 
LSS.           

 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
mailto:lss@fub.se
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Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel? 
Medlemmarna är vår bästa kunskapskälla! 

Med hjälp av vår medlemspanel vill vi fortsätta att utvecklas som 

organisation genom att hämta in medlemmarnas synpunkter i olika 

aktuella frågor. Under 2017 kommer det att handla om LSS. 

Genom att svara på webbenkäter med ett fåtal frågor vid varje 

tillfälle, kan alla som är med i medlemspanelen bidra till FUB:s 

intressepolitiska påverkansarbete. Den första enkäten handlar om 

daglig verksamhet. Den finns i två versioner; för dig som har 

daglig verksamhet och för dig som är anhörig/ställföreträdare till en person som har daglig 

verksamhet.  

Vill du vara med i medlemspanelen? Skicka din mejladress till lss@fub.se, så ser vi till att 

du kommer med. Det går naturligtvis bra att gå ur panelen när som helst. 

Välkommen! 

 

Riksförbundets seminarier i Almedalen 
Riksförbundet FUB arrangerar tre seminarier 
under politikerveckan i Almedalen. Med 

reservation för eventuella ändringar kommer 
seminarierna ha följande rubriker: 

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda? 

Paneldebatt. Moderator: Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, Nka. 

Tid: tisdagen den 4 juli, klockan 09:30-10:15. 

Seminariet kommer att filmas för webbsändning.  

En storebrors Facebookupprop gav bättre resultat än Arbetsförmedlingens miljarder 

Paneldebatt. Moderator: Elisabeth Sandlund, styrelseledamot FUB. 

Tid: onsdagen den 5 juli, klockan 09:30-10:15. 
Seminariet kommer att filmas för webbsändning. 

Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar? 

Seminarium med korta anföranden och diskussion. Moderator: Paul Lappalainen, jurist 
och projektledare för det nyligen avslutade projektet ”Med lagen som verktyg” 

(Handikappförbunden). Seminariet kombineras med fika. 

Tid: onsdagen den 5 juli, klockan 13:30 – 14:30. 

mailto:lss@fub.se
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Stärk LSS – Stärk oss! Om LSS på FUB:s webbplats 

På www.fub.se/LSS och undersidorna (se i vänstermenyn) samlar vi vad FUB och 
Klippan tycker om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. 

Det kommer att bli fler sidor och mer information allteftersom LSS-dagarna genomförs, 
arbetet fortsätter i de olika arbetsgrupperna och kontakterna med LSS-utredningen 
utvecklas.  

Så lägg in www.fub.se/LSS som en favorit och återkom för att få veta vad som händer! 

 

Fortsatt fattiga trots små steg i rätt riktning   
Regeringen har hörsammat FUB som vid flera tillfällen lyft den 
ekonomiska utsattheten för vuxna med utvecklingsstörning. Några 

små steg i rätt riktning har tagits under det senaste året: 
Den 1 januari i år höjdes ersättningsgraden i det statliga 

bostadstillägget för personer med aktivitets- och sjukersättning från 
93 till 95 procent. Höjningen ger som mest 100 kronor mer i bostadstillägg per månad. 
Den 1 juli 2017 höjs garantinivåerna för hel aktivitets- och sjukersättning med 0,05 

prisbasbelopp. För dem som har hel garantiersättning innebär detta en höjning på 187 
kronor per månad före skatt.  

I ett PM från Finansdepartementet som är ute på remiss föreslår regeringen att skatten ska 

sänkas för personer som har aktivitets- och sjukersättning. Skattesänkningen beräknas bli  

1 607 kronor per år, vid en genomsnittlig kommunalskattesats, för personer som har fyllt 

30 år och som har ersättning på hel garantinivå. Detta skulle innebära 134 kronor per 

månad. Skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 

Men om regeringen menar allvar med att förbättra ekonomin för vuxna med 

utvecklingsstörning måste fler åtgärder till. Den största utgiften är hyran. I och med en 

dom i dåvarande regeringsrätten år 2005 är det möjligt för kommunerna att ta ut hyra för 

de gemensamma utrymmena i en bostad enligt LSS och en hyra enligt 

bruksvärdesprincipen. Samtidigt som hyrorna har stigit kraftigt har taket i det statliga 

bostadstillägget legat kvar på 5 000 kronor per månad sedan 2007. En rejäl höjning av 

taket skulle ge verklig effekt i medlemmarnas plånböcker. 

Vi vill också påminna om FUB:s rapport Fångad i fattigdom?, som kom 2014 (uppdaterad 

mars 2016). Rapporten ger en utmärkt vägledning till vuxna personer med 

utvecklingsstörnings ekonomiska situation. 

 

Klicka här för att se rapporten Fångad i fattigdom? 
 

http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/rapporten_fangad_i_fattigdom_uppdaterad_mars_2016.pdf
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Ny rapport : Får jag möjlighet att leva som andra? 

 
- Intressant analys av åtta domar 

från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 
 

Elisabeth Langran, ombudsman, och 

Harald Strand, ordförande, Länsförbundet 

FUB i Stockholms län, har gjort en 

mycket intressant och pedagogisk analys 

av åtta domar från HFD. De har analyserat HFD-domar utifrån målet med LSS, dvs. att få 

möjlighet att leva som andra. Syftet har varit att undersöka om domarna bidrar till att 

förverkliga målet eller om de försvårar förverkligandet. Åtta domar har valts ut från 

dåvarande Regeringsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Elisabeth Langrans och Harald Strands slutsats är att de aktuella domarna har haft en stor 

betydelse som styrande av utvecklingen inom LSS – inte enbart som klargörande av 

rättsläget. De ser två anledningar till detta; dels är kunskapen om hur prejudikat ska tolkas 

bristfällig, dels tolkar domstolen LSS restriktivt. ”Dessa faktorer i kombination med 

begränsande kommunala riktlinjer gör det mycket angeläget att genom lagstiftning göra 

tillägg i LSS för att stärka rättigheterna.” 

Klicka här för att läsa rapporten 

 

 

 
  

http://fubstockholmslan.se/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-1-2017-Länsförbundet-FUB-i-Stockholms-län.pdf
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Kanslichefen har ordet 
April är månad som vi alla kommer att minnas med tanke på det 

hemska som hände på Drottninggatan i Stockholm. Det fruktansvärda 
attentatet var avsett att sätta skräck i oss.  Istället svarade det svenska 

folket med kärlek, värme och omtanke. Mina tankar går till 
Kronprinsessans svar på hur vi går vidare – Tillsammans! Det är 
precis så som jag ser att FUB ska agera, tillsammans! Tillsammans för 

att skapa förändring, en förändring som gör att LSS stärks så att våra 
medlemmar kan få leva ett gott liv som alla andra.   

 
Till hösten kommer fler LSS-dagar att anordnas och på kommande förbundsstämman 

19-21 maj håller vi en halvdag under Forum FUB för att informera men även diskutera 
LSS-utredningen. Vi vill höra era åsikter och synpunkter som vi kan ta med oss vidare i 

arbetet med att påverka utredningen.  
 

En glädjande nyhet är att vi nu kan välkomna Zarah Melander, vår nya medarbetare och 
ombudsman som är på plats hos oss på kansliet. Den första tiden handlar främst om att 

Zarah läser in sig på området skolfrågor och lär sig mer om FUB. Ni som deltar på 
förbundsstämman kommer få möjlighet att träffa Zarah där.  
 

Som ni säkert har läst i nyhetsbrev så kommer förbundsjuristen Jesper Symreng att sluta. 
Han gör sin sista arbetsdag 28 april och kommer därefter att börja på Socialstyrelsen. 

Rekrytering av ny förbundsjurist med teamledarfunktion har påbörjats och min 
förhoppning är att vi efter semestrarna har en ny jurist på plats. Jesper har betytt mycket 

för FUB och för er medlemmar och tackar honom för det fina arbete som gjort och 
passar på att önska honom stort lycka till med sina nya utmaningar. 

  
En annan viktigt person för FUB som har gått i pension, är Conny Bergkvist. Conny har 

under sina 14 år inom FUB sagt och gjort mycket fint och bra för FUB. De föreläsningar 
han har hållit har trollbundit samtliga åhörare och fått många att tänka till i hur man 

bemöter varandra och framförallt hur man bemöter personer som har en 
utvecklingsstörning. Jag önskar Conny varmt lycka till med pensionärslivet och som 

frilansande föreläsare och är övertyga om att vi får se och höra mer av honom inom 
FUB. 

Ser fram emot att träffa er alla på förbundsstämman! 

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 
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