Nyheter och tips till FUB-rörelsen
FUB:s förbundsstämma 19-21 maj 2017

JANUARI 2017
Hej!
Årets första nyhetsbrev är
detta! Glöm inte att kolla i
decembers månads nyhetsbrev
igen, ifall ni inte hann läsa det
så noga före jul.
”LSS-delen” fortsätter i varje
nyhetsbrev under 2017 för att
ni ska veta vad som händer
och få inspiration till egna
aktiviteter för att stärka LSS.
Läs från sidan 7.

Förbundsstämman är FUB:s högsta beslutande organ, så
se till att er lokalförening och länsförbund skickar ombud
till förbundsstämman. Dessutom blir det Forum FUB – i
år med två teman, tillgänglig vård på fredag eftermiddag
och LSS på lördag förmiddag.
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. Kallelsen finns där nu och
alla andra handlingar kommer också läggas där.
Anmälningsformulär kommer snart att finnas i
kalenderhändelsen: www.fub.se/anmälanförbundsstämman-2017

FUB:s interna nyhetsbrev skickas till lokalföreningars och
länsförbunds förtroendevalda.
Berätta vidare om det som
står här på möten, i medlemsblad eller på er webbplats.
Nästa nyhetsbrev, i februari,
kommer Kia att göra eftersom
hon nu är tillbaka från sin
sjukskrivning – härligt, Kia! ♥
Varma hälsningar
Victoria

Victoria Sjöström
kommunikatör, Riksförbundet FUB

Viktiga datum:
Lokalföreningar ska anmäla sitt ombud senast 17 mars.

victoria.sjostrom@fub.se

Länsförbunden ska anmäla sitt/sina ombud senast 17
april. Anmäler ni två ombud från länsförbundet så ska
minst ett av ombuden själv ha utvecklingsstörning.

08-508 866 38

Kom också ihåg att ni ska ha årsmöte snart. Årsmötet
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ska hållas senast 10 mars för lokalföreningarna och senast 10 april för länsförbunden.
För att räknas som ombud och ha rösträtt måste föreningen/länsförbundet ha skickat in
föregående års årsredovisning till riksförbundet.
Frågor om FUB:s förbundsstämma? Kontakta Pia Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller
08-50 88 66 41.

Nytt namn!
Påminnelse: Riks-Klippan blir Inre Ringen Sverige den 22 oktober 2017.

Årsuppgiftsinsamling till KFO
De länsförbund och lokalföreningar som har anställda inom sin organisation är skyldiga
att lämna in uppgifter till arbetsgivarorganisationen KFO. Detta ska göras senast den 12
februari 2017.
Om organisationen inte längre har anställd personal ska det meddelas genom ett brev om
utträde ur arbetsgivarorganisationen KFO.

Förbundskansliet söker ombudsman
En tom stol väntar på någon! Hjälp oss gärna
att sprida att Riksförbundet FUB söker en
ombudsman, halvtid intressepolitiskt
påverkansarbete och halvtid projektsamordnare.
Läs mer på www.fub.se/jobb!

Boktipset
Eva Borgström är ombudsman på Riksförbundet FUB, men på
lediga stunder har hon skrivit en bok – utifrån egna erfarenheter
som mamma till en numera ung man med Downs syndrom. Hon
varvar vardagssituationer och dagboksanteckningar med fakta och
teori kring LSS, för att visa vad LSS innebär i praktiken. Titeln är
Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv. Boken vänder
sig i första hand till den som arbetar med barn och vuxna med
utvecklingsstörning och deras anhöriga, men även till andra.
Har ni fler litteraturtips vi kan dela med varandra? Mejla victoria.sjostrom@fub.se.
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Internationella minnesdagen för Förintelsens offer 27 januari

I tider av krig och övergrepp drabbas alltid personer med funktionsnedsättning hårdare än
andra grupper. Forskare har uppskattat att cirka en miljon människor med funktionsnedsättningar antingen mördades, steriliserades eller utnyttjades som slavarbetskraft eller på
annat sätt drabbades i det nazistiska Tyskland.
Förintelsen började med funktionshindrade barn – debattartikel av Riksförbundet FUB i
tidningen Dagen på förintelsens minnesdag för två år sedan.
Uppmärksamma den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, den 27 januari,
för att påminna om alla människors lika värde. Delta gärna på en minnesceremoni i
närheten av er. Se evenemang i hela landet i minnesdagskalendariet hos Forum för
levande historia.

Äldrekonferens 2016
För er som vill gå tillbaka och reflektera över
vad som sades på konferensen finns nu äntligen
de utlovade föreläsarpresentationerna på
www.fub.se/utvecklingsstorning/aldrande/
konferenser-och-forelasningar/konferenser-omaldrande-2016. Utom Wilhelmina Hoffmans och
Gunilla Birkestads presentationer, men senast i
februari finns de också på plats. Det finns också mer information på www.fub.se/åldrande
för alla som är intresserade av frågan om åldrande.
Se också några bilder från konferensen på FUB:s Facebooksida:
https://www.facebook.com/pg/riksforbundet.fub/photos/?tab=album&album_id=1287708
651279323 Följ gärna FUB samt övriga arrangörer, Forum Carpe, Äldrecentrum och
Svenskt Demenscentrum, på Facebook.
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Gode män som inte är så goda
”Konsten att stjäla utan att åka fast” sändes på SVT den 22 december. Programmet
berättar om Lena Lindberg. Hon lurades på sitt arv av sin gode man. Många gode män i
Sverige har stulit pengar, men nästan ingen åker fast.
FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson säger:
– Nu måste justitieminister Morgan Johansson göra något snabbt. Man
bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Gode mannen behöver inte betala tillbaka
pengar och något skadestånd?!
Riksförbundet FUB kräver bland annat att det blir bättre kontroll över gode män.
Klicka på Läs mer här nedanför och läs också i Unik nummer 3, 2016 på sidan 26
(Lillemor Holgersson: ”Nu får det vara nog”) och i Unik nummer 4 2016 på sidan 28
(Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister: ”Tillsynen måste fungera även i
praktiken”).
”Konsten att stjäla utan att åka fast” – se programmet på SVT Play
SVT Nyheter har granskat gode man-systemet och har funnit att kontrollen inte är bra.
Gode män och förvaltare har kommit undan med att stjäla pengar, sälja fastigheter eller att
bara inte redovisa vart pengar har tagit vägen.

Dubbelt så många gode män än tidigare trott – inslag i SVT Nyheter
FUB tar ofta emot samtal från förtvivlade medlemmar som blivit av med pengar, eller inte
fått den hjälp de behövt. Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande i inslaget:
– Egentligen så visar ni ju det som vi har hört talas om tidigare, men inte har kunnat
belägga men nu har ni satt det på papper.
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FUB:s kommunikationsstrategi
Förbundsstyrelsen har tagit beslut om en kommunikationsstrategi för FUB. Här finns den:
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategin är en vägledning för oss alla i att tänka kommunikation. Allt
FUB och Klippan gör och tycker kan och ska kommuniceras på något sätt, direkt eller
indirekt. Vår kommunikation är när vi på olika sätt och i olika kanaler berättar om vad
Klippan och FUB gör, tycker och vill.
Och hur gör man då? Till kommunikationsstrategin finns en lathund för att göra
kommunikationsplaner. Det är en kort version med kom-i-håg – i nyhetsbreven framöver
kommer vi återkomma till hur lokalföreningar och länsförbund kan använda lathunden.
Hör gärna av er till Victoria Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se och berätta hur ni ser på
FUB:s kommunikation.

Om Riksförbundet FUB:s olika kanaler
Apropå kommunikation, några ord om hur riksförbundets kanaler används:
Vi har både begränsat med arbetstid och ett ganska begränsande format på webbplatsen.
(Det är medvetet – webbplatsen ska vara lättläst och tillgänglig.)
Därför har vi en strikt hållning till förfrågningar om att dela andras budskap eller sälja
andras material i våra egna utåtriktade digitala kanaler. Det tar tid att hantera
förfrågningar och kan dessutom vara svårt att göra bedömningar av andras trovärdighet. I
våra kanaler på webben (webbplatsen www.fub.se, Facebooksidan, Twitterkontot)
delar vi därför bara våra egna budskap, nyheter och evenemang. I vår kalender på
webbplatsen finns bara våra egna evenemang. Och vi har bara våra egna prylar och
skrifter i vår webbutik.
Däremot brukar vi skriva om andras verksamheter, tipsa om litteratur osv i två andra
kanaler – tidningen Unik (www.fub.se/tidningen-unik) och detta nyhetsbrev som går
till aktiva i den lokala FUB-rörelsen (www.fub.se/nyhetsbrev).
Har du tips som du gärna vill dela med dig av till andra i FUB, hör av dig till Kia
Mundebo, kia.mundebo@fub.se. Kia har särskilt ansvar för stöd till lokalföreningar och
länsförbund och hon skickar en gång i månaden nyhetsbrev till dem med allt möjligt som
kan vara till nytta och glädje.
Eller om du har reportageidéer eller vill ha med en notis om något i tidningen Unik, skriv
till vår redaktör Agneta Heins, agneta.heins@fub.se.
Dessutom har vi Facebookgruppen (finns här: www.facebook.com/groups/59383359092
och är något annat än FUB:s officiella Facebooksida som finns här:
www.facebook.com/riksforbundet.fub/). I gruppen kan vi dela alla möjliga tips,
erfarenheter och diskussioner. Reklam är inte tillåtet, men tips om litteratur, läger,
aktiviteter, föreläsningar mm. Vi vill gärna sprida kunskap.
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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.

Med lagen som verktyg
Information från Diskrimineringsombudsmannen om möjligheten att delta i kursen ”Med
lagen som verktyg”: Alla är välkomna, men särskilt funkar det väl för er i Västerbotten
eller relativ närhet av Skellefteå.
”Med lagen som verktyg” är en kurs för ideella organisationer som vill stärka det lokala
arbetet för lika rättigheter och möjligheter.
Målgrupp: Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv
medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk
eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta aktivt med att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Mer info och anmälan hos Sensus:
https://www.sensus.se/verksamhet/med-lagen-som-verktyg---en-kurs-for-dig-som-araktiv-i-civilsamhallet/
Kursledare är bl. a Eva Nikell,
Utredare på Utvecklingsenheten, DO,
08-120 20 716, 0736-82 82 16, eva.nikell@do.se
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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.

LSS-dagar 2017
Lördagen den 11 mars 2017, klockan 10:00-16:00, anordnar Riksförbundet FUB och FUB
i Västra Götalands län en LSS-dag i Skövde. Studieförbundet Vuxenskolan är
medarrangör. LSS-dagen äger rum på hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10,
Skövde.
Syftet med LSS-dagen är dels att informera medlemmarna om den pågående översynen av
LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från
medlemmarna att vidarebefordra till utredarna.
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan: vgregion@sv.se eller på telefonnummer
0522-65 33 33. Sista anmälningsdag är fredag den 24 februari. ”Först till kvarn” gäller.
LSS-dagen är avgiftsfri för medlemmar i FUB. Lunch och för- och eftermiddagskaffe
ingår. Resor och eventuell övernattning ingår däremot inte.
Programmet för LSS-dagen i Skövde finns snart under bilagor här: LSS-dag i Skövde 11
mars
Nu på lördag är LSS-dagen i Stockholm.
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Ytterligare tre temadagar om LSS kommer att anordnas under 2017:
2 september: Umeå
7 oktober: Östersund
25 november: Malmö

Handikappförbundens LSS-arbetsgrupp
I tidigare nyhetsbrev har vi presenterat organisationerna som deltar
tillsammans med FUB i Handikappförbundens LSS-arbetsgrupp.
Gruppen har haft två träffar hittills (december & januari) och
arbetet är i full gång, med fokus på några centrala uppgifter:
 Följa LSS-utredningen och bistå Pelle Kölhed, Handikappförbundens
expertrepresentant i utredningen
 Värna om principen om självbestämmande
 Utveckla LSS (inte bara hindrar försämringar)
 Ta fram svarsunderlag när utredningen ställer frågor kring ett specifikt tema – t.ex.
personkretsar inom LSS, delade huvudmannaskap för personlig assistans, LSSutjämningssystem med mera
 Ta fram eget, fördjupat underlag som kan lämnas över till utredningen och
publiceras på Handikappförbundens webbsajt
Medlemsförbunden i arbetsgruppen ska även bidra till en kunskapsbas om LSS som byggs
upp på Handikappförbundens webbsajt. Det kan vara egna rapporter och kartläggningar,
forskningsrapporter, enkäter med mera som belyser olika aspekter av de olika insatserna
som omfattas av LSS.
Har du något tips till kunskapsbasen? Hör av dig gärna till judith.timoney@fub.se.

Öppen utfrågning om assistansersättningen
Torsdag 2 februari 2017 klockan 9:00-12:00 håller Socialutskottet i Riksdagen en öppen
utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistansersättningen och den
kommunala insatsen personlig assistans.
Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv:
http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-omassistansersattningen_H4C220170202ou1

LSS-frågorna i media – våra berättelser
Påminnelse!
Vill någon i er förening berätta om hur LSS fungerar eller inte fungerar?
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För att vi ska kunna sätta tryck på LSS-frågan behöver vi få ut vårt budskap i media. Och
för att det ska bli levande för journalister och läsare/tittare/lyssnare behöver vi
berättelserna – vanliga människor som berättar om sin vardag med LSS.
Vi behöver få med både det positiva och negativa. Alltså berätta vad insatsen möjliggör,
men även vad det innebär för den som inte får behålla insatsen. Att Kalle får ledsagning
till scoutmötet, men inte Lisa som också är med i scouterna och går i samma
gymnasiesärskoleklass som Kalle, till exempel.
Det går att vara anonym om man medverkar i media. Det kan också komma möten och
samtal i andra sammanhang då detta behövs.
Intresserade kan gärna höra av sig till FUB:s kommunikatör Victoria Sjöström,
victoria.sjostrom@fub.se. Hjälp oss att sprida denna efterlysning!
Lokalpress
Eller… så använder ni era berättelser i era egna kontakter med lokala medier. Genom
lokalpressen finns stora möjligheter att ta upp dessa viktiga frågor. Vi kommer återkomma
med tips om hur lokalföreningarna kan kontakta lokala media, som exempelvis hur man
kan komplettera den personliga berättelsen med fakta om LSS och uttalanden från FUB.

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!
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Hälsning från kansliet/kanslichefen
Nytt år, nya möjligheter!
Under det gångna året var vi många som ställde oss undrande inför
vad som egentligen händer i världen, men även i vårt eget land. Oro,
frustration och ibland vrede präglade den sista delen av 2016. Därför
hoppas jag ni har haft lite ro, fått tid med era nära och kära och även
en stund för reflektion under de gångna helgerna.
Min egen reflektion är att FUB måste fortsätta att agera med full kraft;
för att stärka LSS, för att våra medlemmar inte ska drabbas av nedskärningar och
försämringar, för att göra FUB starkt, och för att synliggöra vår målgrupp än mer.
Det som gör mig glad är att detta arbete redan har startas upp. På kansliet har vi stort
fokus på LSS. Vi vill påverka, ge saklig information och lyssna på medlemmarna för att
bli starka i vad FUB tycker och vill.
Det pågår även ett arbete för att stoppa de ohederliga gode männen, vilket ni kan följa i
nyhetsbrevet, webbplatsen och i tidningen Unik. Att de så kallade gode män får gå fria
från sina fruktansvärda brott är helt oacceptabelt!
Inom kort kommer den första av fem temadagar kring LSS att hållas för våra
medlemmar. Först ut är Stockholm den 28 januari. Nästa temadag som vi planerar är den
11 mars i Skövde. Planeringen för stämman är också i full gång. Denna gång kommer
stämman att hållas i vackra Bohuslän, på Vann spa och konferens, den 20-21 maj.
Forum FUB hålls som vanligt från lunch till lunch, med början fredagen den 19 maj.
Programmet för Forum FUB är under fredagen tillgänglig vård, och under lördagen
kommer det att vara fokus på LSS-frågor.
Det är mycket spännande på gång under våren. Rekrytering av en ombudsman pågår och
vi på kansliet ser fram emot att välkomna en ny kollega.
Med detta kan jag konstatera att året har börjat bra med mycket energi och vilja att
arbeta för att stärka villkoren för vår målgrupp.
Vänliga hälsningar
Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli
08-508 866 48, maria.sundström@fub.se
Riksförbundet FUB
Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00
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