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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

God Jul och Gott Nytt År! 

 

Önskar vi på kansliet till er alla! 

 

Här kommer årets sista nummer av nyhetsbrevet, 

alldeles innan helgfirandet börjar. Vi hoppas ni får en 
fin helg. Vi har ledigt över jul och är tillbaka 8 

januari. 

Kansliet är stängt 

23 december - 7 januari.    

                   
 

  

DECEMBERI 2017 

Nu pågår de sista 

avrundningarna och 
förberedelserna inför 

julledigheten här på kansliet. 

Jag vill tacka alla som kommit 
med synpunkter på 

nyhetsbrevet under året som 
gått! 

Det är viktigt för mig att få 

veta vad ni tycker för att 
kunna förändra och förbättra 

så att ni får ett nyhetsbrev 
som ni har användning för. 

Hoppas ni får en härlig 

ledighet och jag önskar er 

 

 

 

Varma hälsningar 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
ombudsman, Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

 

mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se
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Inre ringens ordförande Anna Hildingsson talade i EU-parlamentet 
Det var fullsatt i EU:s stora plenisal den 6 december i Bryssel.  

Då hölls det Fjärde Europeiska Parlament av Personer med 
Funktionsnedsättningar. Av de nästan 800 delegater, var 200 

personer med utvecklingsstörning – en milstolpe! 
 
EPPD (EUROPEAN PARLIAMENT OF PERSONS WITH 

DISABILITIES) som det heter på engelska, har ägt rum vid tre 
tidigare tillfällen, 1993, 2003 and 2012. Årets parlament 

sammanföll med firandet av 20 års jubileum för det europeiska 
forumet för personer med funktionsnedsättningar (EDF).                

 
 

45 delegater hade valts ut att hålla korta tal och Inre Ringen Sveriges ordförande Anna 
Hildingsson var en av dem! Talen tolkades till alla EU:s officiellt talade språk samt 

teckenspråk och skrivtolkning på 
engelska. Annas tal handlade om rösträtt 

för personer med utvecklingsstörning. 
Sverige är nämligen ett av de få länder 

inom EU där alla medborgare har rätt att 
rösta och denna omfattande 
diskriminering var huvudämnet i den 

första av parlamentets tre sessioner under 
dagen. 

 

 

 
Dela julhälsningen från FUB! 

 Du har väl sett den fina filmen 
med julhälsning och Anders 
Wieslander som läser sin dikt 

om frihet på Facebook?  
Dela den gärna! 

 
Stöd FUB:s arbete för fri- och 

rättigheter. Varje dag. 
Inte bara den 24:e december.  

 
                                                                                             

Swish               1239008038 
                                                                                             Plusgiro för gåvor    900057-1 

                                                                                             Bankgiro för gåvor   900-8038 
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Två nya kunskapsstöd från Socialstyrelsen 

                 
 

Socialstyrelsen tar kontinuerligt fram  så kallade kunskapsstöd inom ett brett spektrum av 

ämnen. Två skrifter har tagits fram nyligen som är mycket relevanta för FUB:s 
medlemmar: 

* Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning 
* Vägar till ökad delaktighet / kunskapsstöd för Socialtjänsten i arbete med stöd och 

service enligt LSS (publiceras inom kort) 
FUB har suttit i de två expertgrupperna som har bistått Socialstyrelsens arbetsgrupp under 

framtagning av skrifterna.  

 

Anmälan öppnad till konferensen Åldern har sin rätt 8 mars 

Åldern har sin rätt, arrangeras av Riksförbundet 

FUB och Svenskt Demenscentrum med stöd av 
Arvsfonden i Stockholm den 8 mars. 

Målgruppen för denna konferens är 
yrkesverksamma inom LSS-området och 

närstående till personer med 
utvecklingsstörning.  

Kostnad 950 kr inkl. moms, kaffe och 
lunchmacka ingår. Under dagen presenteras 

nytt kunskapsstöd, webbutbildning och bok.  

Länk till anmälan: 

 

OBS! Anmälan till konferensen för personer 
med utvecklingsstörning den 14 april öppnar i 

januari! 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-31
http://www.demenscentrum.se/Kalender/?pr=22893
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   RFS  ger bra information om godmanskap                                              
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare har mycket bra information om 

godmanskap och annat.  Flera FUB föreningar har samverkat med dem 
och till exempel arrangerat gemensamma föreläsningar. RFS har även en 

kunskapsbank på sin websida. 
 
Klicka här för att komma till RFS 

Klicka här för att läsa om godmanskap  
Rollkoll finns som informationshäften, ett till god man/förvaltare och ett till den som har 

eller funderar på att skaffa god man eller förvaltare. 
Klicka här för att komma till Rollkoll 

 

Nytt Arvsfondsprojet - Min digitala livsplattform Digi-JAG  

Under december fattade Arvsfonden 
beslut om att ge FUB pengar för ett 

digitalt utvecklingsprojekt som heter 
Digi-JAG. Projektet ska drivas av vår 

projektledare Kerstin Gatu och kommer 
startas upp under början av 2018. 

Läs mer här:  

 

Bild från när föregångsprojektet Anpassad 
IT var i Riksdagen och talade om digital delaktighet i oktober. Från vänster projektledare 

Kerstin Gatu, Sara Hansson från Rättviks kommun och Eva Avgerinou, rektor för Mora 
folkhögskola. 

 
Känner du någon som vill gå distanskursen Anpassad IT? 
Distanskursen Anpassad IT är till för personer 

med måttlig utvecklingsstörning. Känner du 
någon som du tror skulle vilja gå den så tipsa 

personen! Ansökan öppnar snart, mer information hittar ni på Mora folkhögskola. 

 

 

Sexton besvarade remisser under året! 
Under 2017 har Riksförbundet FUB besvarat sexton remisser inom olika 
områden.  Bland annat hälsa, vård, skola, skattesänkning vid 

aktivitetssättning, hjälpmedel, personlig assistans med mera. 
Läs mer om dem här  

http://www.rfs.se/
http://www.rfs.se/
http://www.rfs.se/godmanskap/
http://www.rfs.se/skrifter-faktablad/skrifter-faktablad/Rollkolls-informationsmaterial-/
:%20http:/www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/nytt-projekt-foer-digital-delaktighet-en-kognitivt-tillgaenglig-laermiljoe-2327786?utm_campaign=channel&utm_source=facebook&utm_medium=referral
:%20http:/www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/nytt-projekt-foer-digital-delaktighet-en-kognitivt-tillgaenglig-laermiljoe-2327786?utm_campaign=channel&utm_source=facebook&utm_medium=referral
http://www.morafolkhogskola.se/
http://www.fub.se/asikter/remissvar/remissvar-2017
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Ny app om att välja kläder 

Att välja kläder efter en titt på termometern kan vara svårt för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu kan Figuren hjälpa 

den som är osäker, tack vare en ny app från Myndigheten för 

delaktighet. 

Figuren står i ständig kontakt med SMHI och är alltid klädd 

efter väderprognosen för de kommande åtta timmarna. 15 

olika uppsättningar kläder ska täcka in ett intervall med 

utetemperaturer på mellan -40 och +40 grader. Väntas 

värmebölja visar den tecknade personen upp sig i kortbyxor, 

t-tröja och sandaler. Vid vinterkyla är Figuren klädd i mössa, halsduk, 

täckjacka, täckbyxor, tjocka vantar, varma strumpor och kängor. Användaren 

kan också lägga in bilder på sig själv med olika kläder om hen vill.  Läs mer  

 

Ny rapport från Skolverket om samläsning i gymnasiet 

Rapporten ”I mötet mellan gymnasiesärskola och gymnasieskola” 

handlar om samläsning - när elever i gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan har integrerad undervisning. Samläsning kan ge elever i 

gymnasiesärskolan både pedagogiska och sociala utmaningar och 
förbereda dem bättre för ett arbete efter utbildningen. FUB:s 

Skolkommitté har varit med i en referensgrupp till rapporten. 
Mer information och rapporten hittar du här: 

 

Utbildning för elever med språkstörning 
Den 6 december direktsände SPSM från sitt frukostseminarium kring språkstörning. 

Seminariet tar sin utgångspunkt i en kartläggning av behov av kompetensutveckling kring 
barn med språkstörning. SPSM beskriver också sina framtida satsningar för att ytterligare 

förstärka stödet till skolhuvudmän så att 
skolor ska kunna utforma lärmiljöer som är 

tillgängliga för elevgruppen. 
Klicka här för att se filmen 

http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2017/pressmeddelande-ny-app-gor-det-enklare-att-valja-klader-efter-vader/
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/samlasning-mellan-gymnasiesarskola-och-gymnasieskola-1.264096
https://youtu.be/t29jjwgWnwk
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Sex och relationer – tre tips 
  
Här kommer tre tips som alla handlar om sex och relationer – ett ämne som intresserar 

många! 

 
RFSU har ett projekt som heter ”sex för 

alla” som riktas mot personer med 
utvecklingsstörning. På deras websida kan ni 

hitta mer information och gratismaterial att 
ladda ned. Det finns även information på 

lättläst.  
Klicka här för att komma till sidan om Sex 

för alla  
 

 
                                                                                                                                

Jag har lust! är en upplevelsebaserad 
metodbank för dig som vill jobba med frågor 

om sexualitet, relationer och rättigheter för 
personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar  (utvecklingsstörning).  

Klicka här för att komma till Jag har lust! 
 

 
Privatliv: 

Privatliv är en app om kroppen, känslor, sex 
och relationer, som också har en god 

tillgänglighet. Många unga personer med 
utvecklingsstörning har sagt att de tycker 

väldigt mycket om appen. 
Klicka här för att komma till privatliv 

 

 

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 

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

http://www.rfsu.se/sexforalla
http://www.rfsu.se/sexforalla
http://jagharlust.se/
https://www.mittprivatliv.se/
http://www.fub.se/fub-i-media
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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Efterlysning  mailadresser för skolenkät! 

Under nästa år vill FUB genomföra en enkät för att ta reda 

på hur vår målgrupp har det i skolan. För att kunna påverka 
och förändra behöver vi ha tillgång till fakta och statistik – 

vi behöver få in underlag från er! 

I dagsläget saknar vi mailadresser till väldigt många av våra medlemmar. Utan 
mailadresserna kan vi inte genomföra undersökningen.  

Har ni i lokalföreningen eller länsförbundet mailadresser till era medlemmar? 

Eller är du medlem i FUB och gärna vill svara på vår kommande skolenkät?  

Skicka gärna dessa kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och mailadress) till: 
mail@fub.se 

Om ni har frågor om enkäten kan ni kontakta Zarah Melander: zarah.melander@fub.se 

Mer information om enkäten kommer senare, förutsatt att vi kan genomföra den. 

 

Film för unga i samband med Skolval 2018 
Under december blev Riksförbundet FUB beviljade medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att ta fram en film i syfte att sprida 

kunskap om demokrati, demokratiska rättigheter och vikten av att rösta 
bland unga personer med utvecklingsstörning.  

Filmen ska vara användbar för lärare, pedagoger, fritidsledare och andra 
vuxna som möter denna målgrupp i samband med Skolval. Arbetet kommer starta upp 

efter årsskiftet och målsättningen är att filmen ska spridas över hela landet och nå ut till 
de högstadieskolor och gymnasium där denna elevgrupp finns.  

 

 

 

mailto:mail@fub.se
mailto:zarah.melander@fub.se
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Nya dataskyddsförordningen – håll koll! 

Från och med den 25 maj nästa år börjar den nya 

personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection 

Regulation) eller Dataskyddsförordningen att gälla.  

Förbundskansliet arbetar med att säkerställa att riksförbundet 

FUB lever upp till kraven kring behandling av personuppgifter 

enligt dataskyddsförordningen. 

Flera personer på förbundskansliet har utbildas i den nya 

dataskyddsförordningen. 

Vi genomför just nu en översyn av våra system och inventerar vilka personuppgifter vi 

hanterar i respektive system. Vad detta kommer att innebära i ändrade rutiner och behov 

av resurser är ännu inte klart. När detta är mer tydligt kommer förbundskansliet att på 

olika sätt informera om hur vi arbetar med GDRP.  

Inte minst viktigt är frågan hur vi, riks och lokalt, hanterar personuppgifter i 

medlemssystemet. 

GDRP gäller för alla som hanterar personuppgifter. Därför är det viktigt att även ni som 

lokalförening sätter er in i vad som gäller i den nya förordningen. 

 

Debattartikel om Samhall av Thomas Jansson i Dagens Arbete 
Samhalls ägare – staten – måste 

akut ta ansvar för de 

missförhållanden som råder i bolaget, skriver Thomas 

Jansson, förbundsordförande FUB, i en debattartikel i 

Dagens Arbete. Han föreslår att Samhall delas upp i tre 

enheter för att kunna erbjuda både 

utvecklingsmöjligheter – och trygghet för dem som 

behöver det mest. 

Läs mer här 

 

Matglad ger många bra tips! 
Matglad har många bra tips kring mat, vad som är bra mat, recept och 
annat. Nu finns också MatGlad e-skola är ett utbildningsmaterial om mat 

och måltider speciellt producerat för dem som arbetar inom 
funktionshinderverksamheten. Receptappen MatGlad och MatGlad e-

skola ger inspiration, verktyg och underlag för motivationsarbete för 

hälsosammare och bättre mat och måltider för människor med 

funktionshinder. Läs mer här 

http://da.se/2017/12/dela-samhall-i-tre-enheter/
http://www.matglad.nu/
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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 när vi tillsammans fokuserar 
på att stärka LSS och stärka personer med utvecklingsstörning.  

 

LSS-bilagan med artiklar 
Under parollen "Stärk LSS - Stärk oss!" Kommer FUB arbeta 

med opinionsbildning under år 2018. Vi har samlat samtliga 
artiklar om LSS som varit införda i Unik under 2016 och 2017 

(t.o.m. Nr 5) i en egen bilaga.  

Klicka här för att ladda ner  PDF-filen.  
Vi hoppas att artiklarna kan komma till användning som 

faktaunderlag och inspiration inför möten med lokala politiker! 

 

FUB:s debattartikel i SVT Opinion om bristande LSS-kompetens 

”Ett av målen med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga ska få leva som alla andra. På grund av en HFD-dom har det blivit svårt att få 

ledsagarservice utanför hemkommunen och de som vill göra en semesterresa är hänvisade 
till sin närmiljö. Kommunarrest är inte att leva som andra!”, skriver FUB:s ordförande 
Thomas Jansson och förbundsjurist Julia Henriksson. Klicka här för att läsa mer:  

 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/LSS-i-Unik-2016-2017
https://www.svt.se/opinion/jansson-o-henriksson-om-lss
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Forskning om anhöriga som assistenter 

Artikel i forskning om funktionshinder pågår, nr 4/2017: ”För- och 

nackdelar med att vara assistent åt en anhörig”, om Elisabet Olin och 
Anna Dunérs, Göteborgs universitet, forskning om anhöriga som 

personliga assistenter. 

Klicka här för att läsa mer 

 

Personlig assistans – nya rapporter från Socialstyrelsen och 

Försäkringskassan 
I regleringsbrevet för 2017 gav regeringen bl.a. i uppdrag åt Socialstyrelsen och 
Försäkringskassan att utvärdera konsekvenserna av de två domar från Högsta 
förvaltningsdomstolen som rör det femte grundläggande behovet. Behovet innebär ”annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Länk till 
regleringsbrevet  

Rapporterna visar att domarna har medfört att färre beviljas statlig 
assistansersättning.  Enligt Försäkringskassans beräkningar har 38 av de 

188 personer som fick indragen ersättning 2016, fått det på grund av 
aktuella domar. Socialstyrelsen visar i sin rapport att endast 67 procent av 

de som har fått assistansersättning indragen eller nekats ersättning till följd 
av domarna i stället har beviljats personlig assistans av kommunerna.  

Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna. 
Socialstyrelsens enkät visar att cirka 40 procent av de som berörs av 

domarna är barn. I befolkningen i stort utgör barn 20 procent. Analysen 
visar att det är svårt för kommunerna att hitta insatser för barn som kan tillgodose de behov 
som tidigare tillgodosågs genom personlig assistans. Nästan hälften av barnen får 

avlösarservice istället, en insats som ger barnet sämre möjlighet till självständighet och 
delaktighet än vid personlig assistans. 20 procent av de barn som inte får assistans blir utan 

kommunala insatser. Domarna har till viss del även inneburit ökad vistelse på 
korttidsboende för barn med funktionsnedsättning. 

Närstående får nu ta ett större ansvar än tidigare för att tillgodose behov av stöd, tillsyn och 
omvårdnad och konsekvenserna av domarna blir olika beroende på var i landet man bor. Det 

riskerar att leda till att personer med funktionsnedsättning inte får stöd och hjälp på lika 
villkor. 

Riksförbundet FUB förväntar sig nu att regeringen tar rapporterna från myndigheter och 
funktionsrättsrörelsen på allvar och agerar mot den allvarliga försämring som har skett 

genom praxis. Riksförbundet FUB har nyligen i en debattartikel på SVT Opinion beskrivit 
hur LSS har urholkats även när det gäller andra insatser  

Länk till Socialstyrelsens rapport:                                                              

Länk till Försäkringskassans rapport:  

www.cff.uu.se/Tidskrift_/
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17717
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17717
:%20https:/www.svt.se/opinion/jansson-o-henriksson-om-lss#räddaLSS 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20773/2017-12-19.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b1e9c08c-fe7c-44b3-9389-e8f93a52647a/socialforsakringsrapport-2017-14.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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Samtliga fem LSS-dagar 2017 är nu genomförda! 

 

Under 2017 har riksförbundet anordnat fem LSS-dagar i samverkan med fem olika 

länsförbund. Syftet med LSS-dagarna har varit att informera om den pågående statliga 
översynen av LSS och assistansersättningen. Målet med LSS-dagarnas workshoppar har 

varit att samla 500 röster från hela landet om olika LSS-insatser.  Dessa ska nu samlas i en 
rapport, som ska vara färdig i februari 2018.  

Klicka här för att läsa mer 

Bild från LSS-dagen i Malmö 

 

Massiv manifestation den 3 december 

Den tredje december demonstrerades det på många olika 
ställen i landet för att stärka LSS. Riks FUB  hade bland 

annat gjort A3-blad med budskap som gick att ladda ner 
och skriva ut. 

 

I förra numret av nyhetsbrevet fanns också gott om bra 

tips för att nå ut med ett budskap – tipsen fungerar även 
för andra tillfällen! På Facebook finns många olika 

rapporter från dagen här en länk till en film med FUB 
Halmstad –Hyltes ordförande Cecilia Christensen 

 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/ytterligare-hundra-roster-om-lss-i-malmo
https://www.facebook.com/fubhalmstadhylte/videos/1800387883364964/
https://www.facebook.com/fubhalmstadhylte/videos/1800387883364964/
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Regeringens nya lagändringsförslag till följd av åtgärdspaketet 
 

I samband med HFD 2017 ref. 27 tillsatte regeringen ett åtgärdspaket den 14 

november efter att Försäkringskassan inkommit med en skrivelse den 20 
oktober där myndigheten meddelade att tillämpningen av domen skulle få 

svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda då väntetid, beredskap och tid 

mellan preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet inte berättigade 
till assistansersättning. Försäkringskassan beslutade den 27 oktober, dvs. 7 dagar senare om 

ett ställningstagande att assistans inte längre kan beviljas för ovanstående. 

Med anledning av detta utkom socialdepartementet med en promemoria innehållandes vissa 
ändringsförslag den 29 november som beräknas träda i kraft den 31 mars 2018. 

Ändringsförslagen innebär att Försäkringskassans beslut från den 27 oktober inte kommer 
att gälla och regeringen anger förslag till nya bestämmelser i LSS 9 a§ med 3 punkter som 

innebär att assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under den enskildes dygnsvila 
samt för tid mellan preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför den plats där 

den enskilde brukar vistas. Beräkningen av väntetid och beredskap ska enligt förslaget anges 
i förordningen till LSS (1993:1090). Liksom för bestämmelserna som redan finns i SFB för 

assistans ska väntetid berättiga till personlig assistans med en fjärdel och en sjundedel för 
beredskap. Förslag lämnas också till en ändring i 51 kap. SFB som innebär att bestämmelsen 

om tvåårsomprövning tas bort ur lagen tills pågående LSS-utredning är klar. Bestämmelsen 
om omprövning av rätten till assistansersättning på grund av ändrade 

förhållanden förtydligas genom att det ska röra sig om väsentligt ändrade 
förhållanden som endast är hänförliga till den enskilde och inte t.ex. ändrad 

praxis. Det ska vidare endast vara i samband med att det handlar om 
neddragning av timmar.  

I promemorian understryker socialdepartementet att kommunerna inte är bundna av 

Försäkringskassans tolkning och tillämpning av lag och domar. Kommunerna är inte heller 
bundna av rättsliga ställningstagande som Försäkringskassan beslutade med anledning av 

HFD 2017 ref. 27. I praktiken följer dock många kommuner Försäkringskassans vägledning 
och ställningstaganden i tillämpliga delar. Detta är viktigt att komma ihåg om t.ex. din 
kommun innan ändringsförslagen träder i kraft försöker påskina att de har en skyldighet att 

tillämpa Försäkringskassans vägledning och tolkningar av lag och domar vilket är fel.                                                                           

Vad gäller stoppet av tvåårsomprövningen så är detta positivt för enskilda som har beviljats 

eller kommer att beviljas statlig assistansersättning. Deras rätt till assistansersättning 
kommer inte att omprövas under tiden som LSS-utredningen pågår, såvida det inte 
föreligger väsentliga förändrade förhållande 
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Kanslichefen har ordet 

Nu står julen för dörren och året går mot sitt slut. Innan vi går in i 
julefriden vill jag summera året som gått. Det har hänt mycket, både i 

omvärlden och hos oss på kansliet.  

Bara för att nämna något av allt som hänt här så har vi: 

- genomfört Forum FUB och Förbundsstämman 
- haft en fortbildningshelg för Rättsombud och Medlemsrådgivare 

- genomfört Intradagarna i samarbete med Intra 
- genomfört fem LSS-dagar i olika delar av landet i samarbete med länsförbunden 

- varit på plats i Almedalen och haft fyra seminarier 
-  gjort material till och deltagit i LSS-manifestationen 3 december. 

-  fått in flera debattartiklar i olika tidningar 
-  initierat arbete med två rapporter som blir klara i början av nästa år, en som grundar 

sig på det våra medlemmar framfört på våra LSS-dagar, en som grundar sig på en 
granskning av myndigheters och domstolars  tillämpning av begreppet  ”normalt 
föräldraansvar”. Även i sistnämnda rapporten är era erfarenheter en viktig grund. 

Vilket leder mig in på efterlysningen av mejladresser som det står om i detta nyhetsbrev. 
Vi behöver era erfarenheter och upplevelser av hur skolan fungerar för att kunna driva 

skolfrågor på ett bra sätt. Vi hoppas på ett stort gensvar från er och att ni bidrar med 
både mejladresser och erfarenheter så att vi kan genomföra den skolenkät vi planerar! 

Under året har vår ekonomi förbättrats och vi har haft möjlighet att inrätta en ny tjänst 
där personen ska arbete med både kommunikation och organisationsstöd – två viktiga 

bitar för att vi i FUB ska fortsätta stärka vår organisation och synlighet. Det var många 
kvalificerade sökande till denna tjänst och nu är allt klart. Vi välkomnar Rebecka 

Zackrisson som börjar hos oss i mitten av januari. Hon kommer att presentera sig i nästa 
nyhetsbrev. 

Idag är dagen före den julledighet som väntar för många av oss. Jag hoppas ni har sett på 
framsidan i brevet att kansliet har stängt fram till 8 januari. En välförtjänt vila för 
kanslipersonalen.  

Jag vill tacka er alla för ett fint och händelserikt år där mycket positivt har hänt för FUB. 
Jag hoppas ni får en fin ledighet fylld av gemenskap och julefrid.  

Själv börjar jag nu min julledighet tillsammans med familjen och önskar er alla  

God Jul och Gott Nytt År!                                              

Vänliga hälsningar 

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 
08-508 866 48, maria.sundström@fub.se 
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