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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

Härligt – hösten är här! 

 

Här kommer första nyhetsbrevet inför en händelserik 

höst.  

Protokollet från Förbundsstämman ligger nu ute på 

webbsidan tillsammans med övriga handlingar från 

stämman. Klicka här och titta under bilagor      

 

Nu drar höstterminen igång och för FUB är hösten 

späckad med intressanta aktiviteter. 

 Dels tre LSS-seminarier i: 

- Umeå 2 september 

- Östersund, 7 oktober 

- Malmö 25 november 

 Intradagar i september 

 Klippans ordförandekonferens 14-15 oktober 

 Nätverksträff för FUB-anställda 25 oktober 

 Fortbildning för Medlemsrådgivare och 

Rättsombud 11-12 november 

Vi hoppas att alla dessa aktiviteter blir välbesökta! 

 
  

AUGUSTI 2017 

Hej! 

Efter sommaruppehållet 
kommer här höstens första 
Nyhetsbrev. 

Nu drar det mesta igång, 
skola, arbete och ideellt 
arbete. Vi ser fram emot en 
händelserik höst med mycket 
ny kunskap och nya möten. 

Jag kommer ta ett par veckors 
semester nu och efter det 
återupptar jag rundringningen 
till lokalföreningarna. Jag ser 
fram emot att få prata med er 
om hur ni har det i 
föreningen! 

Om ni har tips på sådant som 
kan intressera flera föreningar 
så mejla till mig så att det kan 
komma med i nästa 
nyhetsbrev 

             

 

Varma hälsningar 

Kia 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare, 
Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

Januari och februari har varit 

två intensiva och aktiva 

månader. Bokslut har gjorts 

på ekonomin där vi kan 

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
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Fortbildning för Medlemsrådgivare och Rättsombud                           
För utbildade Medlemsrådgivare och Rättsombud blir det en 

fortbildningshelg i november, närmare bestämt 11-12.   

Anmälan är inte öppnad än men sker via formulär i kalendariet på 

www.fub.se/kalendarium 

Information och program kommer inom kort! 

Nätverksträff för anställda i FUB-rörelsen   

Den 25 oktober är det nätverksträff för anställda inom FUB-

rörelsen på Riksförbundets kansli i Solna. Våra nya kollegor 

ombudsman Zarah Melander och jurist Julia Henriksson kommer 

och presenterar sig. LSS-arbetsgruppen rapporterar om hur 

Riksförbundets arbete i LSS- frågorna fortskrider samt hur LSS-

utredningen går vidare bland annat. Program kommer inom kort! 

För anmälan, se www.fub.se/kalendarium och titta på 25 oktober 

 

Boka datumet för Klippans ordförandekonferens 14-15 oktober 

OBS! Boka datum för Klippans ordförandekonferens 14-15 oktober. 

Mer info om konferensen kommer första veckan i september 
Påminnelse: Riks-Klippan byter namn under konferensen 

den 15 oktober 2017 till Inre Ringen Sverige.  

 

Tips gratis PR –handbok  
Finns att läsa på webben eller ladda ner i pdf-format 

Pr-handboken innehåller 250 praktiska tips om hur man lyckas med medierelationer och 

lobbying. Tanken är att handboken ska kunna fungera som både inspirationskälla och 

checklista för alla som vill jobba långsiktigt och systematiskt med pr – med eller utan 

hjälp av en pr-byrå. 

Det är viktigt att så många som möjligt får tillgång till pr-branschens kunskaper om hur 

man skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut. 

Här kan du läsa, ladda ner och beställa ett eget exemplar av Pr-handboken 2018. 

 

 

http://www.westander.se/pr-handboken/ 

http://www.fub.se/kalendarium
http://www.fub.se/kalendarium
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Berätta om Intradagarna- gör reklam för Intra!                         
 

Hjälp till att sprida information om Intradagarna till alla som 

arbetar inom LSS eller annat stöd till personer med 

utvecklingsstörning! Skicka länken nedan till alla som kan vara 

intresserade av att gå! 

 

Sista anmälningsdag 18 september!  

 

Intradagarna 25–26 september 2017 – studiedagarna för alla som arbetar med stöd till 

personer med utvecklingsstörning. Vi har bjudit in föreläsare som kan ge inspiration och 

kunskap. Dessutom delas Årets Intrapris ut och dagen avslutas med paneldiskussion: För 

och emot vinstdrivna verksamheter inom LSS. Läs mer om Intradagarna på 

www.fub.se/intradagarna-2017 

Tidskriften Intra, FUB och Kunskap och kompetens samarbetar för att genomföra 

Intradagarna. 

Illustrationen är gjord av Emelie Lundin, Konstskolan Linnea. 

Lärdomar från Projektet Anpassad IT   

en 1 mars 2014 startade projektet "Anpassad IT ‐ vägen till digital 

delaktighet". Ett projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden och 

drivits av FUBs forskningsstiftelse ALA och Mora Folkhögskola. 

Samarbetspartners var Mora och Rättviks kommuner samt Indies Omsorg 

AB. Via länken nedan kan du läsa mer om vad man lärt sig 

http://sikta.nu/index.html 

I en artikel i DT blev bland annat projektledaren Kerstin Gatu intervjuad. 

Utbildningen de tagit fram i projektet Anpassad IT blir inte permanentad av ekonomiska 

skäl men Kerstin med flera arbetar för att få stöd att bygga en lärplattform.  

Det är viktigt att personer med utvecklingsstörning får tillgång till den digitala världen, de 

hamnar annars lätt utanför. De missar information och känner sig inte delaktiga i 

samhället. Läs artikeln här: 

http://www.dt.se/kultur/digitala-klyftor-och-vita-flackar-skapar-utanforskap 

                                                                                                        

                                                                                                           

http://www.fub.se/intradagarna-2017
http://sikta.nu/index.html
http://www.dt.se/kultur/digitala-klyftor-och-vita-flackar-skapar-utanforskap
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Viktig påminnelse från Radiohjälpen!                          

Många föreningar går miste om bidrag de sökt från Radiohjälpen på grund av att de 

inte läst villkoren ordentligt och därmed missar att uppfylla villkoren.  

 Observera nedanstående punkter: 

- Läs villkoren i ansökningsblanketten. 

 

- Läs all information i ansökningsbeskedet. Där finns t ex datum för när rekvisition, 

redovisning och ev. intyg senast ska skickas in. 

  

- Sprid ansökningsbeskedet med all information till föreningens styrelse,  

styrelsen är ansvarig gentemot Radiohjälpen.  

-  

- Medel som inte rekvireras i tid återgår till fonden utan påminnelse. 

- Observera att beviljade belopp under 30 000 kr endast kan rekvireras i samband 

med att redovisningen skickas in. 

 

- Bifoga kopior av fakturor vid redovisning. 

 

- Kontakta alltid Radiohjälpen vid oklarheter eller förändringar. 

 

- www.radiohjalpen.se 

 

                                                              

 

 

 

 

FUB i media 

Vill du hålla koll på media om FUB och FUB:s frågor? Favoritmarkera dessa sidor: 

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 

Har du frågor eller tips? Hör gärna av dig till mig, Victoria Sjöström, 08-508 866 38 eller 

victoria.sjostrom@fub.se. 

http://www.radiohjalpen.se/
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
mailto:victoria.sjostrom@fub.se
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Spännande projekt – Plats för lärande 
Sedan 2010 har SVN Sweden drivit frågan om hur unga med 

funktionsvariationer ska komma ut i arbetslivet. I projektet Plats för 

lärande fortsätter de detta långsiktiga arbete med finansiering från 

Skolverket. På deras hemsida framgår att de under 2017 bland annat 

ska: 

- utveckla och etablera regionala programråd för de 9 nationella 

yrkesprogrammen inom Gysär.  

- följa upp regeringsbeslutet ”Praktik i staten” som ålägger alla statliga myndigheter att ta 

emot personer med funktionsnedsättning i praktik. 

- följa upp resultatet och säkerställa att offentlig sektor öppnar dörren för målgrupp och 

tar ansvar för den uppgift de fått av regeringen. 

- kommunicera, nätverka och påverka så att sakfrågan – det utanförskap som vår 

målgrupp möter – kommer upp på agendan. 

Eftersom deras arbete särskilt riktas mot gymnasiesärskolan och vår målgrupp är projektet 

intressant att följa. Ni kan läsa mer om projektet och följa deras arbete här:  

http://www.svnsweden.se/motesplats-plats-for-larande/ 

 

Nya allmänna råd för förskolan 

I våras presenterade Sk                                    

olverket nya Allmänna råd om 

måluppfyllelse i förskolan. Allmänna råd 

innebär rekommendationer till hur skolor 

och förskolor ska arbeta utifrån 

förordningar och föreskrifter. Enligt 

Skolverket ska råden följas om skolan inte 

handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. 

Tidningen Förskolan, som ges ut av Lärarförbundet, har gjort en kortfilm där de beskriver 

de viktigaste delarna av de nya allmänna råden. Ni kan titta på filmen här: 

https://youtu.be/lM6jZoqFHDI 

Vill du fördjupa dig kan du ladda ned publikationen gratis här:  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3749 

                                         

 

 

http://www.svnsweden.se/motesplats-plats-for-larande/
https://youtu.be/lM6jZoqFHDI
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3749
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Ny avhandling – ”Grus i maskineriet?” 

Inga-Lill Matson disputerade i början av sommaren med avhandlingen Grus i 

maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en 

skola för alla.  

Inga-Lill Matson, som har en bakgrund som specialpedagog och lärare verksam vid 

Stockholms universitet, har under många år följt en kommun som i mitten av 1990-talet 

tog beslut om att genomföra en hundraprocentig inkludering. I kommunen delar numera 

alla elever klassrum och lärare, oavsett om de läser enligt särskolans läroplan eller ej. I 

avhandlingen behandlas bland annat hur lärarna upplever arbetet med en skola för alla och 

vilka möjligheter och hinder de ser i arbetet. 

Avhandlingen finns att ladda ned gratis här:   

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1090436/FULLTEXT01.pdf 

 

 
 

  

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1090436/FULLTEXT01.pdf
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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! 

 
LSS-dagar – mål att få 500 röster från hela landet 
 

Målsättningen med de workshops som anordnas i samband med FUB:s LSS-dagar under 

år 2017, är att samla in 500 röster från hela landet. 500 röster om vad olika LSS-insatser 

möjliggör. Men även om vad som behöver bli bättre för att människor med 

utvecklingsstörning, och deras anhöriga, ska kunna leva som andra. FUB- och Klippan 

medlemmarnas röster blir ett mycket viktigt underlag för FUB:s fortsatta intressepolitiska 

arbete. Klippan medlemmarna har en egen workshop. 

Den första LSS-dagen ägde rum i Stockholm den 28 januari. Då mötte 100 engagerade 

medlemmar upp. Läs mer om LSS-dagen i Stockholm här 

Den andra LSS- dagen var i Skövde 11 mars Läs mer om LSS-dagen i Skövde här 

 

 

 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lyckad-lss-dag-i-stockholm
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lss-dag-i-skovde


FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

8 

OBS! LSS-dagen i Umeå – anmälningstid till 25 augusti!         

LSS-dagen i Umeå går av stapeln den 2 september. Anmälningstiden är förlängd till 25 

augusti. Läs mer och anmäl via nedanstående länk! 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea 

 

Ytterligare två LSS-dagar till hösten  

På följande datum och orter: 

7 oktober: Östersund  

Anmälan är öppnad, följ länk ovan! 

25 november: Malmö 

Anmälan är inte öppnad än. 

Frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia Sandberg,              

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

 

Material för regionalt och lokalt påverkansarbete 1 

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda? 

 Under detta seminarium som FUB arrangerade i Almedalen 

debatterade Desirée Pethrus (KD), som var LSS-utredare och 

avgick strax efter sin medverkan i detta seminarium, Karin Flyckt, 

funktionshindersamordnare vid Socialstyrelsen och Barbro Berger, 

gymnasielärare och personlig assistent åt sin son. Moderator var 

Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig vid Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, Nka. 

Ett av huvudargumenten mot anhörigassistans är att det hindrar barnets frigörelse. En 

fråga som lyftes var därför om föräldrar, som är assistenter åt sina barn, hindrar barnets 

självständighet. Vad kan man i så fall göra åt det? Pethrus betonade att Barnkonventionen 

och barnets perspektiv måste beaktas. Flyckt lyfte fram behovet av andra stöd för att 

möjliggöra frigörelse. Men andra LSS-insatser för barnfamiljer har minskat under den 

senaste tioårs-perioden; korttidsvistelse med 5 procent och korttidstillsyn med 15 procent, 

avlösarservice i hemmet ligger kvar på en låg nivå. Detta trots befolkningsökningen. 

Minskningen innebär ett ”tryck på assistansen”, enligt Flyckt. Barbro Berger betonade att 

föräldrar inget hellre vill än att barnen ska bli självständiga, men att en del kanske behöver 

hjälp att lyfta blicken. En väg att gå är att också ha utomstående assistenter.  

Seminariet lyfter en av de avgörande frågorna i den pågående LSS-utredningen. Filmen 

kan förslagsvis användas som underlag för en diskussionskväll inom lokalföreningen. 

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-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
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Material för regionalt och lokalt påverkansarbete 2 

”Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens 

miljarder?” var ett av FUB:s seminarier under Almedalsveckan 2017.  

 

Seminariet började med en film om Charlie som hjälpte sin lillebror William med Downs 

syndrom att hitta en praktikplats. Han ställde en fråga på Facebook. Inlägget delades och 

gillades tusentals gånger. 50 arbetsgivare kunde ta emot Charlie som praktikant. 

Men Arbetsförmedlingen lämnade tillbaka 3,5 miljarder kronor, pengar som skulle gått till 

jobb för personer med funktionsnedsättning. Tar Arbetsförmedlingen sitt uppdrag på 

allvar? Den frågan pratade panelen om. 

Här är länk till information och film från seminariet.  

Här är länk till filmen om Charlie och William 

Följ den här länken och titta under bilagor för att läsa Jens Inelands reflektioner  

Hur kan lokalföreningarna arbeta med att få till praktik- och arbetsplatser för 

personer med utvecklingsstörning? 

Ett sätt kan vara att bjuda in representanter för gymnasiesärskolan, Arbetsförmedlingen 

och företagare i kommunen till ett möte. Inled med att titta på filmen om William och hans 

bror Charlie och det filmade seminariet. Diskutera: William fick praktikplats, men vad 

händer med alla andra? Vilka möjligheter att ordna praktikplatser och arbetstillfällen finns 

inom kommunen? Vilka behov av arbetskraft har företagen? Vad kan arbetsförmedlingen 

bistå med i form av stöd till arbetstagaren och arbetsgivaren? 

 

Ta gärna del av Jessica Arvidssons intressanta doktorsavhandling Sysselsättning och 

social rättvisa, Högskolan i Halmstad, 2016. Arvidsson visade att en fjärdedel av de som 

lämnade gymnasiesärskolan åren 2001-2011, varken hade daglig verksamhet, arbete eller 

studerade efter att de hade lämnat särskolan. 

 

Arvidssons resultat: 

 22,4 procent hade ett arbete 

 47 procent hade daglig verksamhet 

 24 procent hade varken arbete, sysselsättning inom daglig verksamhet eller studerar. 

 

Möjligheterna till olika typer av sysselsättning skilde sig åt: 

 Mellan kvinnor och män: Fler män än kvinnor har ett förvärvsarbete (30 procent av 

kvinnorna och 70 procent av männen). 

 Mellan personer som bor i olika delar av landet. 

 Mellan personer med varierande social bakgrund: Sannolikheten för att unga med 

utvecklingsstörning ska ha ett förvärvsarbete ökar om föräldrarna har låg utbildning 

(lågutbildade föräldrar antas kunna förmedla kontakter med arbetsplatser där det 

finns arbetstillfällen utan formell kompetens).  

Sannolikheten för en sysselsättning inom daglig verksamhet ökar om föräldrarna 

har hög utbildning.  

http://fulldelaktighet.se/webbtv/vilket-gav-bast-resultat-en-brors-inlagg-pa-sociala-medier-eller-arbetsformedlingens-miljarder-2/
https://www.youtube.com/watch?v=VTPvjWlrM8o&feature=youtu.be
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/william-fick-praktikplats-men-vad-hander-med-alla-andra
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Deltagare till intervjustudie om unga vuxna som varken arbetar, 
studerar eller har daglig verksamhet 
I Arvidssons avhandling (se ovan) framkom att nästan en fjärdedel av 

fd elever i gymnasiesärskolan inte har någon känd sysselsättning. Ett 

forskningsprojekt vid Halmstad högskola kommer de närmaste åren 

studera denna grupps upplevelse och erfarenhet av att vara utan 

sysselsättning.. 

Genom att intervjua ett antal unga vuxna ur denna grupp vill 

forskarna få kunskap om personernas egna upplevelser och 

erfarenheter när det gäller deras situation, livschanser och livsvillkor. 

 

                                                                                                                    Renee Luthra 

Känner du personer som gått i gymnasiesärskola som är mellan 20 och 30 år, som i 

dagsläget inte studerar, arbetar eller har daglig verksamhet, eller som haft en längre period 

utan sysselsättning? Tror du personen skulle kunna vara intresserade av att bli intervjuad 

av forskare eller om du av andra skäl vill veta mer: 

mejla doktorand Renee Luthra som är ansvarig för och genomför intervjuerna på mejl 

renee.luthra@hh.se för att få mer information. 

 

 

Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se 

Kansliet arbetar ständigt med olika sätt att samla in medlemmarnas 

frågor, egna erfarenheter och synpunkter utifrån FUB:s stora 

kraftsamling, Stärk LSS – stärk oss!  Som ett led i detta arbete, har vi 

tagit fram en särskild mejladress. Använd den gärna om du ska skicka 

ett meddelande som handlar om LSS.           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:renee.luthra@hh.se
mailto:lss@fub.se
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FUB Gotland synliggjorde skatteskillnad i Almedalen  
 

Lennart Lingvall, FUB Gotland, med 

vagn och infomaterial. Bild tagen av 

Kjell Stjernholm 

 

Lennart Lingvall började fundera på 

hur man skulle synas och få kontakt 

med folk med andra åsikter under 

Almedalsveckan redan för några år 

sedan. När han stod i en monter 

noterade han att han mest fick kontakt 

med människor med samma åsikter 

som han själv. De behövde inte 

övertygas! Han kom fram till att det 

bästa vore om man kunde vara mobil 

så man kan förflytta sig och bedriva en mer uppsökande verksamhet. Dessutom skulle det 

ju bli betydligt billigare att slippa betala för en monter/en utställningsplats. 

 

Ett helt team jobbade med idén.  FUB Gotland fick också hjälp med ideella/sponsrade 

insatser från företagare och resultatet blev som ovan.  Väl i Almedalen väckte Lennart och 

hans informationsvagn stor uppmärksamhet. Han fick möjlighet att samtala med flera 

olika partiledare, ministrar, partisekreterare, riksdagsledamöter och nationalekonomer. De 

flesta visste inte att det såg ut så som bilden visar och ville veta mer. Bland annat talade 

Lennart med Annika Strandhäll och Mikael Damberg. De hade lagt märke till Lennart och 

hans budskap och talat om det. 

 

Lennart säger: ”Det här gick till och med bättre än jag hade tänkt! I och med att vi var ett 

team som jobbade med idén där många hade specialkunskaper blev den så bra. Vi 

kommer att använda konceptet även i fortsättningen som ett sätt att komma i kontakt med 

dem som inte vet eller helt enkelt tänker annorlunda.” 

 

Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan tog foto och 

skrev följande om FUB Gotlands insats i Almedalen på Facebook: 

” Exempel på bra opinionsbildning från FUB Gotland i Almedalen. Alla vet att 

pensionären beskattas hårdare än löntagaren. Men få vet att den med 

sjuk/aktivitetsersättning straffas ännu hårdare av skattesystemet. Tjänar sämst betalar 

mest intresserar folkvalda. Bravo, FUB Gotland!”  

 

Ett pedagogiskt och bra exempel på hur man kan göra ett slagkraftigt intressepolitiskt 

inlägg i debatten! 

 

 



FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

12 

Désirée Pethrus lämnar uppdrag som LSS-utredare                          
Kort tid efter att LSS-utredaren Désirée Pethrus medverkat på FUB:s 

seminarium i Almedalen kom besked om att hon har på egen begäran 

entledigas från sitt uppdrag.  

- Personligen tycker jag att det var starkt av Désirée Pethrus att avsluta 

uppdraget när det inte fungerade, säger förbundsordförande Thomas 

Jansson. Vi på Riksförbundet FUB har redan från början påtalat ett flertal 

brister med denna utredning. Direktiven är skrivna för att spara pengar, inte för att skapa 

goda levnadsvillkor för denna utsatta grupp. Dessutom har utredningen mycket knappa 

resurser. Ett så litet kansli för ett uppdrag av denna storlek fungerar inte.  

 

Regeringen har utsett Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för Utredningen om 

översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Förordnandet gäller från den 1 

augusti 2017. 

- Gunilla Malmborg är en mycket kompetent person och vi har arbetat tillsammans i 

Hjälpmedelsutredningen, berättar Thomas Jansson. Vi på Riksförbundet FUB 

kommer självklart att bjuda in Gunilla Malmborg för vidare diskussioner i frågorna. 

Vi hoppas att detta kan vara en öppning till nya direktiv och mer resurser till 

utredningen. Regeringen får inte glömma hur viktiga dessa frågor är och att de 

avgör livskvaliteten för de svagaste i samhället.  

I Socialdepartementets pressmeddelande ges en kort beskrivning av Gunilla Malmborg 

bakgrund.  

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/ny-utredare-for-oversynen-av-

insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/ 

 

Läs mer om utredningens uppdrag på: 

http://www.sou.gov.se/lssutredningen/ 

 

Utredningen ska senast redovisas den 1 oktober 2018 

Bilden visar nya LSS-utredaren Gunilla Malmborg 

 
 

         
 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/ny-utredare-for-oversynen-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/ny-utredare-for-oversynen-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/
http://www.sou.gov.se/lssutredningen/
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Kanslichefen har ordet 

Jag hoppas ni har haft en skön sommar! Innan jag gick på semester var 

jag i Almedalen. FUB hade som ni vet fyra seminarium som var 

välbesökta. I dagsläget finns två av filmerna färdiga och länkar till dem 

hittar ni inne i nyhetsbrevet. De övriga två filmerna kommer inom kort. 

Som vanligt var det intensiva dagar. Vi knöt många nya intressanta 

kontakter, var på kunskapsgivande seminarier och hade bra samtal.  

En person som verkligen syntes och fick fram sitt budskap i 

Almedalens brus var FUB Gotlands Lennart Lingvall. Han drog 

omkring en informationsvagn med en skylt som pekade på de ekonomiska orättvisorna 

vår grupp drabbas av. En eloge till FUB Gotland, för deras påhittighet och pedagogiska 

budskap! Läs och se mer om det inne i nyhetsbrevet. 

Mitt i sommaren hoppade LSS-utredaren Desirée Pethrus av och en ny utredare är 

tillsatt, Gunilla Malmborg. Vi kommer självklart kontakta henne för ett möte så snart 

som möjligt. 

Nu väntar en fullspäckad höst. Vi genomför tre stycken LSS-seminarier, först kommer 

Umeå i september, i oktober är det Östersund och i november är vi i Malmö. Kom och 

dela erfarenheter och kunskap kring LSS med oss!  

I slutet av september är det dags för Intradagarna, en fin tradition för många. I år är vi på 

ett nytt ställe som ligger mer centralt. Sprid gärna information om Intra till kommunen, 

och de privata bolag som verkar där du bor – Intra är viktigt för kompetensutveckling 

hos personal och beslutsfattare också! 

I oktober är Klippans ordförandekonferens, då ska också namnbytet till Inre ringen ske 

under högtidliga former. 

Samma månad har vi en nätverksträff för FUB-anställda. Ett viktigt tillfälle att få byta 

erfarenheter, få ny kunskap och diskutera för anställda. 

I november är det fortbildning för medlemsrådgivare och rättsombud, anmälan öppnar 

snart.  

Sist men absolut inte minst vill jag tala om att vi hälsar vår nya jurist Julia Henriksson 

välkommen nästa vecka. I nästa nyhetsbrev får ni läsa mer om henne, då hon presenterar 

sig. 

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 
 

 

 
Riksförbundet FUB  

Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00 

 


