Nyheter och tips till FUB-rörelsen
Information om årsrapportering i
Resursbanken

JANUARI 2018

I Resursbanken finns det nu information, mallar och
andra dokument inför den kommande årsrapporteringen.

Årets första nyhetsbrev är
detta! Glöm inte att kolla i
decembers månads nyhetsbrev
igen, ifall ni inte hann läsa det
så noga före jul.

Är ni det allra minsta osäkra vilka formkrav som gäller,
när sista datum för att skicka in är eller vilka dokument
som ska skickas så gå in där och titta.
Information om årsredovisning 2018 kommer att sändas
ut med Nyhetsbrevet. Övriga dokument finns i
Resursbanken.
För att kunna göra det måste ni ha Office 365. Det får
alla styrelser gratis och ni kontaktar Robert Gardsäter på
robert.gardsater@fub.se eller ringer 08-508 866 34

Hej!

”LSS-delen” fortsätter i varje
nyhetsbrev under 2018 för att
ni ska veta vad som händer
och få inspiration till egna
aktiviteter för att stärka LSS.
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.
Mejla gärna till mig om ni har
en nyhet som ni tror
intresserar övriga
lokalföreningar/länsförbund!
Mejla också om ni har
synpunkter på vad som ska
finnas i Resursbanken och om
det är något ni saknar där.
Varma hälsningar
Kia

Att ha tillgång till Office365 ger er många fördelar:
- Särskild epostadress med fub-ändelse
- Tillgång till program och samarbetsytor som
underlättar styrelsearbetet, ex Skype, Yammer och
Sharepoint
- Resursbanken kommer att byggas på kontinuerligt
så där kommer så småningom att finnas mycket
som kan vara till hjälp för er!
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Konferens 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. Alla deltagare får med sig en bok.
Ge gärna denna information vidare till de
yrkesverksamma i er kommun!
Länk till Svenskt Demenscentrums informationssida
Länk till anmälningsformulär
Klicka här för att se programmet
OBS! Anmälan till konferensen för personer med utvecklingsstörning den 14 april öppnar
senare

Konferens om flerfunktionsnedsättning – Livets möjligheter
Välkommen till nationell konferens 23–24 april 2018,
Stockholm. Konferensen fokuserar på livets möjligheter för
personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras
anhöriga.
Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka
kunskapen och förståelsen för personer med
flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och
lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de
möjligheter som finns för personer med
flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.
Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet
FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för
Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni,
Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund, samt SNPF, arbetsgruppen för
flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.
Klicka här för att läsa mer och anmäla dig
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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 11
februari 2017.
Om organisationen inte längre har anställd personal ska det
meddelas genom ett brev om utträde ur arbetsgivarorganisationen KFO.

Stöd FUB genom att näthandla via Sponsorhuset!
Nu kan du stötta Riksförbundet FUB varje gång du
ska boka hotell eller handla på nätet. Observera att
inget blir dyrare för dig som handlar!
Det enda du behöver göra är att gå till butiken via
vår sida på Sponsorhuset, vi har över 600 kända
nätbutiker samlade där.
Varje köp från dessa ger riktiga pengar tillbaka som du och Riksförbundet får dela på!
Exempel på butiker: Hotels.com, Bokus, CDON, Ellos, Svenska Spel, Byggmax, Lyko,
InkClub, LensWay, Ellos, Mr Jet.
Bli enkelt gratis medlem via denna länk: (där hittar du även en kort film som visar hur det
fungerar) https://www.sponsorhuset.se/rffub/bli-medlem
Ett tips: Har du Chrome, Safari eller Firefox som webbläsare? Då kan du enkelt lägga till
Sponsorhusets tilläggsprogram Handla Smart, som gör att allt går automatiskt. Du hittar
Handla Smart här: https://www.sponsorhuset.se/rffub/hs

Tips om nyheter, information och utbildning på NkA
Nationellt kompetenscenter anhöriga har massor med
användbar information som rör anhöriga på sina sidor. Det
finns utbildningsmaterial, föreläsningar, skrifter och annat.
Ibland har de webinarier inom olika områden. Ett bra ställe
att kolla av. Enklast gör man det genom att prenumerera på nyhetsbrevet.
Klicka här för att komma till webbsidan.
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Lars Ohly avgår som ordförande i Funktionsrätt Sverige
Under förra veckans extrakongress uttryckte en
majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att
de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som
ordförande för organisationen.
Lars Ohly i Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande:
”Det är naturligtvis ledsamt att det inte längre finns ett förtroende för mig som ordförande
i organisationen.”, säger Lars Ohly. ”Det viktigaste för mig är nu att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att Funktionsrätt Sverige ska kunna fortsätta vårt viktiga
arbete. Jag kommer därför att finnas kvar som ordförande till det att en ny ordförande
utsetts. Jag ska också göra allt jag kan för att en ny ordförande får de bästa
förutsättningarna att göra ett bra jobb”.
Nyval av ordförande och fyllnadsval av fyra styrelseledamöter, som kommer att ersätta de
fyra som lämnade styrelsen i december, sker vid en extrakongress den 8 mars.

Presentation av ny medarbetare på kansliet
Hej! Rebecka Zackrisson heter jag och från och med den
15 januari arbetar jag på FUB som organisationsstödjare
och kommunikatör. Jag kommer att arbeta med allt från
föreningsstöd och FUB:s medverkan på Almedalen, till
planering och publicering av material i våra sociala
kanaler.
Tidigare har jag arbetat på Svenska FN-förbundet, bland
annat som webbredaktör och som projekthandläggare för
utvecklingsfrågor där jag arbetade med de globala målen
för hållbar utveckling.
Innan dess har jag studerat mänskliga rättigheter på
universitetet och engagerat mig ideellt för barns
rättigheter. Nu ser jag jättemycket fram emot att få sätta
mig in i FUB:s fokusfrågor, och få bli en del av det
otroligt viktiga arbetet som FUB driver!
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Dags att söka fonder!
Privatpersoner söka pengar från några olika fonder som
Riksförbundet hanterar. Lokalföreningar inom FUB kan
ansöka om pengar från Fritidsmedelsfonden och Ingemar
Linhammars minnesfond.
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018 för alla
ovanstående fonder.
Lokalföreningar och länsförbund kan också söka pengar från Radiohjälpsfonden och
Kronprinsessan Victorias fond. Där går det att ansöka om medel två gånger om året,
nämligen senast 1 mars eller 1 september.
För mer information, länkar och ansökningshandlingar klicka här!

Fokus syskon
På förbundsstämman 2017 fattades beslut om att Riksförbundet
FUB ska ge ökat stöd till syskon. Detta kommer innebära olika
aktiviteter under 2018, bland annat i samarbete med Bräcke
Diakonis arvsfondsprojekt Vuxensyskon. Projektet handlar om
att uppmärksamma syskon till personer med
funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Under tre års tid kommer projektet bland
annat bestå av samtalsgrupper för vuxna syskon och framställningen av en teaterpjäs
Skuggsyskon. Pjäsen har premiär på Östra Teatern i Stockholm den 8 mars 2018 och följs
av en diskussionsstund. Pjäsen kommer även att visas på konferensen Livets möjligheter,
en anhörigkonferens som arrangeras av Nationellt kompetenscenter anhöriga i samarbete
med bland andra Riksförbundet FUB.
Projekt Vuxensyskon har startat upp samtalsgrupp i Göteborg och kommer till Stockholm
under våren. Mer information om detta kommer längre fram.
Klicka här för att komma till projekt Vuxensyskon
Klicka här för att komma till Livets möjligheter
Klicka här för mer information om pjäsen Skuggsyskon
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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.
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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.

Rapport om personlig assistans
Nyligen publicerades rapporten Personlig assistans
– Analys av en kvasimarknad och dess
brottslighet.
Utredaren Stig Svensson har på uppdrag av
regeringen analyserat marknaden för personlig
assistans, utvecklingen av antalet assistanstimmar
samt brottslighet knuten till personlig assistans.
Rapporten har överlämnats till den pågående
statliga utredningen Översyn av LSS och assistansersättningen.
Klicka här för att komma till FUB:s webbsida och läsa mer om vad FUB tycker. Där finns
också Eva Borgströms sammanfattning av rapporten under bilagor.
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Stimulansbidrag till kommunerna för habersättning
Av Socialstyrelsens regleringsbrev för
2018 framgår att Socialstyrelsen ska
fördela 350 miljoner kronor till
kommunerna i stimulansbidrag för
habiliteringsersättning under 2018.
Medlen ska fördelas utifrån antalet
deltagare som finns i daglig
verksamhet i kommunen, enligt lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Statsbidraget
får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem
som deltar i daglig verksamhet.
Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Socialstyrelsen ska
ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel som inte har
rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som
angivit att de önskar ta del av dessa medel.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli
2019. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2018.

Uppdaterad rapport ”Fångad i fattigdom?”
I regeringens budget för 2018 har vissa förbättringar
gjorts för personer med sjuk-och aktivitetsersättning.
Förändringarna innebär skattesänkningar samt höjt tak för
bostadstillägg. Socialstyrelsen har dessutom tilldelats 350
miljoner kronor att fördela till kommunerna för att
stimulera kommunernas arbete med
habiliteringsersättning. Syftet är att öka motivationen att
delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner
att införa habiliteringsersättning. Det är frivilligt för
kommuner att betala ut habiliteringsersättning till
personer som deltar i daglig verksamhet. I dag har cirka
87 procent av Sveriges kommuner en
habiliteringsersättning.
I samband med detta har Riksförbundet FUB nu
uppdaterat rapporten ”Fångad i fattigdom?” med aktuella siffror för 2018.
Klicka här för att läsa rapporten.
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FUB:S fyra temakvällar om LSS under våren 2018
Under våren anordnar Riksförbundet
FUB fyra temakvällar om LSS, i
samverkan med berörda
länsförbund/lokalförening. Vi
kommer då presentera innehållet i två
helt färska FUB-rapporter med LSStema. Monica Larsson, jurist och
forskare, Göteborgs universitet, har
gjort en granskning av tillämpningen av begreppet ”normalt föräldraansvar”, vid
avslagsbeslut på ansökningar om LSS-insatser och assistansersättning. Monicas rapport
kommer att presenteras av förbundsjurist Julia Henriksson.
Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB, kommer att berätta om en rapport,
med arbetsnamnet ”500 FUB-röster om LSS-insatser”. Denna rapport bygger på de
erfarenheter av olika LSS-insatser, som kom fram vid workshopparna vid de fem LSSdagar som FUB anordnade under år 2017.
Målgrupp för temakvällen är lokala politiker och riksdagsledamöter som representerar det
aktuella länet. En annan viktig målgrupp är förstås medlemmar i FUB och Inre Ringen.
De första två temakvällarna anordnas i:
Göteborg; måndag den 19 mars, klockan 17:30 – 20:00.
Örebro; tisdag den 27 mars, klockan 17:30 – 20:00.
Fika med matig macka står framdukat från klockan 17:00.
Ytterligare två temakvällar planeras äga rum i Växjö och Luleå i april. Mer information
om detta kommer på www.fub.se och i kommande nyhetsbrev.
För samtliga temakvällar gäller föranmälan (så att vi kan beställa smörgåsar till alla). Gå
in via kalendariet och anmäl dig!

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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Kunskapsstöd: Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn
med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att förbättra
samordningen av insatser för barn med funktionsnedsättning.
Syftet är att ge kunskap om hur stöd för barn med
funktionsnedsättning kan samordnas så att barnen får tillgång
till stöd, samtidigt som föräldrarnas arbetsinsats kring stöd och
kontakter blir rimlig.
Idag är barns tillgång till stöd alltför beroende av förälderns
resurser att hitta och söka sådant. Det riskerar att leda till en
ojämlik tillgång på vård, omsorg och stöd. Kunskapsstödet
riktar sig till kommuner och landsting i egenskap av ansvariga
för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I kunskapsstödet
presenteras en modell som sammantaget bedöms kunna göra
skillnad för barn och föräldrar.
Modellen består av följande tre delar: Samordnad informationstjänst ska ge tillgång till
lokalt och regionalt förankrad information om vård, stöd, omsorg och service som riktar
sig till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Tjänsten innefattar två delar.
Dels en webbplats, där det går att hitta information om det samhällsstöd som berör
personer med funktionsnedsättning. Dels möjlighet till mottagaranpassad vägledning av en
så kallad guide som kan hjälpa till att söka fram svar och anpassa informationen utifrån
mottagarens behov.
Praktiskt stöd av en koordinator är tänkt som ett stöd när situationen för familjen är eller
riskerar att bli ohållbar. En koordinator kan hjälpa till med att sortera, strukturera och
prioritera det som behöver göras för att få samordningen kring familjen att fungera utifrån
barnets behov av stöd. Det praktiska stödet syftar till att säkra ett sammanhållet och mer
heltäckande stöd kring familjen inom ordinarie verksamhet.
Klicka här för att läsa rapporten
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Kanslichefen har ordet
Nytt år, nytt nyhetsbrev och som vanligt många nya händelser.
Först och främst vill jag välkomna vår nya medarbetare Rebecka
Zachrisson som började som organisationsstödjare/kommunikatör förra
veckan. Tjänsten är nyinrättad för att stötta upp två mycket viktiga
områden i vår verksamhet. Rebecka kommer börja med en
introduktionstid och ni som kommer på våra temakvällar kommer vara
först med att träffa henne. Välkommen Rebecka!
Förra året genomförde vi i samarbete med olika länsförbund bland annat fem LSS-dagar
i olika delar av landet. Under våren kommer vi fortsätta det samarbetet men nu med
temakvällar. Självklart också nu i olika delar av landet så att många medlemmar får en
chans att delta i dessa viktiga diskussioner.
Till hösten kommer vi genomföra en grundutbildning för medlemsrådgivare och
rättsombud – under förutsättning att det finns tillräckligt många som vill gå! Passa på
och fråga efter intresserade i god tid så att utbildningen kan bli av.
Jag vill också slå ett slag för Resursbanken som så många frågat efter som nu kommer
att börja växa fram. Där kommer ni finna mallar, information, blanketter, checklistor,
tips från andra föreningar med mera. Men först och främst kommer där information om
årsrapporteringen. Gå in och titta och checka upp att ni vet vad och hur allt ska skickas
in! Jag vill också påminna redan nu att för att ha rösträtt på stämman måste föreningar
skicka in allt senast 17 mars och länsförbunden ska ha skickat in senast 17 april.
Här på kansliet pågår arbetet inför stämman i maj. Handläggarna besvarar motioner
tillsammans med ansvariga från förbundsstyrelsen, Forum FUB planeras för fullt och
arrangemang och utskick förbereds för att snart vara er tillhanda.
Ett nytt, spännande, aktivt år där vi på olika sätt arbetar för att personer med
utvecklingsstörning ska få ett gott liv, har precis börjat. Tillsammans gör vi 2018 till ett
till ett framgångsrikt år!
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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