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

MAJ 2017
Hej!
Äntligen är våren kommen
med efterlängtad sol och
värme.
Det börjar dra sig mot
terminsavslut för många
verksamheter och det är inte
långt kvar till semestertider.
Därför vill jag påminna dem
som ännu inte skickat in
årsrapporteringen att göra det
innan ni tar välförtjänt
semester!

Tack alla ombud och andra deltagare!
FUB:s förbundsstämma 2017 avslutades i går.
På bilden ovan ser ni FUB:s Förbundsstyrelse med två
nya ledamöter: Monica och Therese!

Många fub:are träffades i
helgen under
förbundsstämman och hade
intensiva dagar som jag
hoppas gav mycket. Läs mer
om det längre fram.

Från vänster på bilden: Jan-Åke Wendel, Gert Iwarsson,
Pentti Lamberg, Monika Gebart, Stefan Römer, Therese
Nilsson, Anna Hildingsson, Elisabeth Sandlund, Monica
Stjernsten, Annelie Sylvén Troedsson, Thomas Jansson.
Saknas på bilden: Lillemor Holgersson.

Nyhetsbrevet kommer ut den
22 juni också innan det tar en
månads semester.

Eftersom detta nyhetsbrev kommer så tätt efter stämman
kommer endast en komprimerad rapportering från
stämman.

Kia

Du som vill veta mer kan läsa på FUB:s webbsida
www.fub.se eller på Facebooksidan
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/och i
tidningen Unik.

Kia M undebo
verksamhetsutvecklare,
Riksförbundet FUB

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

kia.mundebo@fub.se

08-508 866 27
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Forum FUB – tema Hälsa och LSS
Forum FUB ägnade fredagen åt temat Hälsa. LSSläkaren Malin Nystrand talade om vad god hälsa är
och hur personer med utvecklingsstörning kan få
vård med kvalitet.
Susanne Bäckström från DART talade om bemötande
och förberedelser inför läkarbesök. Hon berättade
bland annat om projektet KomHIT, www.kom-hit.se,
som har gjort kommunikationsstöd i vårdsituationer.
Delar av Goa Gänget från Lysekil avslutade med en
zumbalektion som ni kan se en filmsnutt av på Riksförbundets facebooksida.
Lördag förmiddag ägnades åt LSS. Thomas Jansson berättade om referensgruppens möten
med LSS-utredningen. "Mejla era historier och erfarenheter till LSS@fub.se så att vi kan
ta med det både i FUB:s LSS-arbetsgrupp och att jag kan ta det med på referensgruppens
möten." uppmanade Thomas.
Eva Borgström berättade om FUB:s LSS-arbete och Judith Timoney berättade om
Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om LSS-utredningen som genom Pelle Kölhed
framför många perspektiv till utredningen.
Till sist blev det grupparbete om temat LSS - vilka är de två viktigaste frågorna i din
lokalförening som vi ska ta med till LSS-utredarna? Svar på den frågan får ni läsa mer
om senare!
Forum FUB avslutades med en stärkande lunch inför Förbundsstämman.

Årets hederspris till Elaine Johansson
Elaine Johansson, aktiv sedan många år i FUB och varmt uppskattad
för sitt engagemang och sin stora kunskap, fick årets hederspris.
Elaine Johansson har en dotter med utvecklingsstörning och har länge
arbetat både i Sverige och utomlands för personer med
utvecklingsstörning. Elaine Johansson var förbundsordförande för
FUB 1990-1998. Hon har också varit med och byggt upp Eldorado i
Göteborg.
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Uttalande från FUB:s förbundsstämma - pressmeddelande
Nedanstående går ut som pressmeddelande idag, måndagen 22 maj.
Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, samlat till
förbundsstämma i Brastad, Bohuslän, har med stor oro tagit del av diskussionen om en
förändring av reglerna för godmanskap.
För många av våra medlemmar är det av största vikt att den som förordnas till god man
har synnerligen god personkännedom, framför allt om uppgifterna att sörja för person och
bevaka rätt ska kunna fullgöras. Det handlar exempelvis om att förstå vad en person
önskar som är beroende av alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis bildoch symbolstöd, gester eller åtbörder, för att göra sig förstådd. Detta innebär att det ofta är
en nära anhörig, med ett stort engagemang för och mångårig kunskap om huvudmannen,
som är mest lämpad som god man.
Vi ser med stor oro på en utveckling mot professionella gode män vars fokus ligger på att
ansvara för huvudmännens ekonomi. Det är bara en av tre viktiga uppgifter och inte
nödvändigtvis den som avgör om huvudmannen tillförsäkras goda levnadsförhållanden.
Vi kräver att beslutfattarna lyssnar på FUB som en röst för våra medlemmar innan
förhastade beslut fattas. Vi är övertygade om att föräldrar och andra nära anhöriga även i
fortsättningen har en stor och viktig uppgift att fylla som gode män för personer med
utvecklingsstörning.

Brastad den 21 maj 2017

Thomas Jansson, för Riksförbundet FUB förbundsstämma
Länk till nyheten
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Our Normal – en ny digital mötesplats
Our Normal - en ny digital mötesplats för familjer med
barn som har funktionsvariationer. Här kan familjer
hitta, ta kontakt, dela restips eller bestämma träff med
varandra.
Från mars 2017 kan familjer med barn som har
funktionsvariationer hitta andra familjer på
ournormal.org. Syftet med sajten är att vara en plats
där familjer till exempel kan ställa en fråga inför en
resa, få kontakt med en annan familj i samma stad, hitta
möjliga kontakter med samma språk och
kommunikationssätt, eller kanske fråga om skoltips på
annan ort.
-Vi som driver arbetet har själva barn med funktionsvariationer och kände behovet av att
på ett enkelt sätt kunna hitta och kontakta andra familjer. På samma sätt som det finns
fantastiska tjänster för singlar, backpackers eller föräldralediga idag såg vi ett stort
behov av en tjänst anpassad för oss, säger Jenny Lindström Beijar som är initiativtagare
till plattformen.
- När jag och min man fick vår första dotter, som föddes med Downs syndrom, var något
av det första vi sökte efter andra familjer att kunna komma i kontakt med. Vår upplevelse
var att just det – mötet med andra familjer – betydde jättemycket för hur vi som nybliven
familj landade i allt som var nytt. Nu hoppas vi också själva på ett lätt sätt kunna vara
stöd till andra nyblivna familjer i framtiden, fortsätter Jenny.
Arbetet med plattformen drivs av den ideella Föreningen Familjevänner.
Finansieringspartners och sponsorpartners till initiativet är Vinnova, Business Region
Göteborg, Bräcke diakoni och juristfirman Jansson & Norin.
Läs mer på www.ournormal.org.
Gå gärna med i Our Normal, och när ni gjort det, kom ihåg att också
berätta för familjer ni får kontakt med om vad FUB kan erbjuda!
Berätta om sånt som händer i FUB:s lokalföreningar, allt från möten
med kommunpolitiker och föreläsningar till läger, danser och julfester och berätta
om det stöd som går att få genom medlemsrådgivare och rättsombud, försäkringen
genom Unik försäkring och att vi har en fin medlemstidning. Mer att berätta om
hittar ni på www.facebook.se/riksforbundet.fub och www.fub.se.

Vi vet att vi erbjuder sådant som många behöver!
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HSO blir nu Funktionsrätt Sverige
Riksförbundet FUB är medlemi Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för 41 funktionsrättsförbund, som
tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Uppdraget är att driva övergripande
frågor gentemot regering, riksdag och centrala
myndigheter. Målet är ett samhälle för alla.

Funktionsrätt
Funktionsrätten – rätten att fungera i samhällslivets alla
delar på lika villkor – handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina
mänskliga rättigheter.

Påminnelse om årsrapporteringen!
Hittills har 121 föreningar skickat in komplett årsrapportering till Riksförbundet.
Ni som behöver komplettera har fått mejl eller telefonsamtal om vad som saknas. Vi ber
er skicka in snarast!
Är ni tveksamma om vad som ska skickas så läs här:
Länk till information om årlig rapportering

Berätta om Intradagarna!
Hjälp till att sprida information om Intradagarna till alla som
arbetar inom LSS eller annat stöd till personer med
utvecklingsstörning!
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.
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FUB värd för nordisk träff i Malmö
NSR heter den nordiska samarbetsorganisationen
för FUB och våra systerorganisationer i Norden.
Varje år träffas organisationer på hösten och våren
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I år hölls
vårmötet i Malmö med FUB som värd. Några
huvudteman på mötet var Artikel 24 i FN
konventionen för personer med
funktionsnedsättning, kvalitet i gruppboenden och
en föreläsning av juristen Andrea Bondesson från
Handikappförbundens Arvsfondsprojekt ”Från
Snack till Verkstad” . Projektet jobbar utifrån perspektivet att det fortfarande råder stor
ojämlikhet i det svenska samhället som drabbar personer med funktionsnedsättning.
Projektet ska, bland annat, ta fram en ”verktygslåda” som ska hjälpa
funktionsrättsorganisationer att bli bättre på att använda FN konventionen som juridiskt
verktyg inte minst vid överklagande av domstolsbeslut.
Från Sverige deltog Thomas Jansson ordförande i styrelsen för FUB som redovisade kring
arbetet i Inclusion Europé, Jan Pettersson vice ordförande i Riksklippan, Lillemor
Holgersson som var NSR ordförande, Maria Sundström kanslichef från riksförbundet
FUB, Judith Timoney handikappförbundens LSS-sekretariat, Camilla Bäckström
handläggare från stiftelsen ALA och Nina Alander från riksförbundet FUB i egenskap av
NSR sekreterare.
NSR beslutade att fortsätta arbetet med fosterdiagnostik och att det ska finnas ett färdigt
förslag på en policy till slutet av december 2017. Vidare beslutade NSR att tillsätta en
arbetsgrupp som ska arbeta fram ett utkast till en handlingsplan och 3-4 teman för NSR att
arbeta med vilket ska vara klart i april 2018. Därutöver gjordes en uppföljning av
Inclusion Europé och Inclusion International samt FN:s CRPD kommitté. NSR
diskuterade vidare kvalitets- och utbildningsfrågor.
(På bilden syns Janne Pettersson från Klippan, tillsammans med Andrea Bondesson)
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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-imedia
Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-omfubs-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.

Få in pengar till lokalföreningen!

1956-KLUBBEN:
VARJE NY SPONSOR GER LOKALFÖRENINGEN 800 KR. OM FÖRETAGET FORTSÄTTER
SPONSRA FUB UTBETALAS DESSA 800 KR VARJE ÅR SÅ LÄNGE FÖRETAGET ÄR MED I
1956-KLUBBEN.
LYCKA TILL!

Få mer information här om hur ni går tillväga , klicka på ”Bilagor”
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Stort tack till företagen som är med i 1956-klubben!
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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!

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!
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Riksförbundets artikel Aftonbladet debatt:

Så kan du få LSS att fungera igen, Regnér
Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med
lagstiftningen?, frågade Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet den 30/4.
Riksförbundet FUB gav vägledning i en egen debattartikel, som publicerades digitalt på
Aftonbladet debatt. FUB fokuserade på familjer, som har barn med utvecklingsstörning.
Klicka här och läs debattartikeln
(Bild från artikeln i Aftonbladet)

Debattartikel Dagens Samhälle:
Tveksam metod bakom påståenden om LSS-fusk
En metod, EEM, som saknar värde på samhällsvetenskapens område används för
tvärsäkra uttalanden fusk och överutnyttjande av assistans. Beräkningarna om
assistansfusket har torgförts som fakta och tagits som utgångspunkt för beslut som
försvårat tillvaron för mängder av människor med funktionsnedsättning.
Klicka här och läs debattartikeln

Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se
Använd vår nya speciella mejladress om du ska skicka ett meddelande som handlar om
LSS.
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Riksförbundets seminarier i Almedalen
Riksförbundet FUB medverkar med fyra
högaktuella seminarier under politikerveckan i
Almedalen, Visby, som äger rum den första
veckan i juli. Se www.fub.se för mer
detaljerad information om FUB:s seminarier. Hela programmet för Almedalsveckan
finns på: www.almedalsveckan.info/event/list

OBS! Extrainsatt seminarium. Det första seminarium i Almedalen som är
tillgängligt för personer med utvecklingsstörning:
Sluta komma med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap!
Onsdag den 5/7, klockan 15:45-16:45. Plats: Skeppsbron, H 112. Funktionsrätt Sveriges
(f.d. Handikappförbunden) tält.
Idag hittar man en av de sista utposterna för digital segregation i LSS-verksamheter för
personer med utvecklingsstörning. Med anpassade program kan personer som inte läser
och skriver bli fullt kompetenta vid datorn. Seminariet visar hur och varför förlegade
attityder alltjämt skapar hinder.

Övriga seminarier:
Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?
Tisdag den 4/7, klockan 09:30-10:15. Plats: Birgers gränd 1, ”Packhusplan”. Seminariet
filmas för webbsändning.

Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller
Arbetsförmedlingens miljarder?
Onsdag den 5/7, klockan 09:30-10:15. Plats: Birgers gränd 1, ”Packhusplan”. Seminariet
filmas för webbsändning.
Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?
Onsdag den 5/7, klockan 14:00-15:00. Plats: Skeppsbron, H 112. Funktionsrätt Sveriges
(f.d. Handikappförbunden) tält
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LSS-dag i Umeå 2 september – anmälan öppnad!
Nu går det att anmäla sig till LSS-dagen i Umeå den 2 september. Ni som bor i norra
delen av landet: ta chansen att vara med och påverka! Vårt mål är att samla 500 röster
från hela Sverige. 500 röster som berättar vad olika LSS-insatser möjliggör. Men också
vad som behöver bli bättre för att människor med utvecklingsstörning och deras
anhöriga, ska kunna leva som andra.
Riksförbundet anordnar LSS-dagen tillsammans med Länsförbundet FUB i Västerbotten.
LSS-dagen är gratis för medlemmar i FUB och Klippan. Lunch och för- och
eftermiddagskaffe ingår. FUB betalar däremot inte resor och ev. hotellövernattning. För
program och anmälan se:
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea

Fler LSS-dagar under hösten 2017
Ytterligare två temadagar om LSS kommer att anordnas under hösten:
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.

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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Här kan du beställa LSS-skolan
Föräldrakraft ger ut ett
specialnummer med alla 18
lektionerna i LSS-skolan.
I juni kommer detta specialnummer
ut men beställ redan nu – upplagan
är begränsad!
Klicka här för att läsa mer och
beställa!

Nya mål ska styra funktionshinderpolitiken
Den strategi som har gällt för funktionshinderpolitiken i
Sverige har löpt ut. I en ny proposition tydliggör
regeringen att FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning ska vara
funktionshinderspolitikens utgångspunkt. Människors
olika behov och förutsättningar ska inte avgöra
möjligheten till delaktighet.
Särskilt fokus i propositionen ligger på åtgärder inom områdena arbetsmarknad och
utbildning. En arbetsgrupp ska analysera samspelet mellan aktivitetsersättningen och
arbetsmarknadsåtgärder. Hur kan man underlätta för unga med funktionsnedsättning att
etablera sig på arbetsmarknaden eller börja en utbildning?
Regeringen vill också att Skolverket ska ta fram en informations- och fortbildningsinsats
för berörd personal i gymnasiesärskolan, för att förbättra förutsättningarna för övergång
från gymnasiesärskola till arbetsliv. Detta ska Skolverket göra i samråd med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Myndigheten för delaktighet. Post- och
telestyrelsen får i uppdrag att undersöka hur man bättre kan använda olika IT-lösningar
för personer med funktionsnedsättning.
Se regeringens pressmeddelande:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/nytt-mal-ska-styrafunktionshinderspolitiken/
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Kanslichefen har ordet
Ett stort och varmt tack till er alla som deltog på årets
förbundsstämma som hölls under den gångna helgen. Det var tre
intressanta och givande dagar med mycket information och goda
diskussioner. De var så trevligt att få träffa er alla och att få lära känna
er ännu mer. Många nya kontakter knöts och en hel del nätverkande
pågick.
Att nätverka mer med varandra var något som diskuterades under
förbundsstämman och att vi ska bli bättre på att sprida goda exempel från våra
föreningar. Ett tips är att samarbeta med andra organisationer inom sin kommun för att
stärka det fortsatta påverkansarbetet.
I anslutning till förbundsstämman hölls Forum FUB där olika teman tas upp. Den här
gången var det hälsa och det pågående LSS arbetet. Vi är mycket tacksamma för all den
information och kunskap som ni delade med er av som vi kan ta med oss i det viktiga
arbetet med att stärka LSS.
Våra LSS - dagar kommer att fortsätt under hösten då vi besöker Umeå, Östersund och
Malmö. Alla ni som vill och kan vara med den 2 september i Umeå är varmt välkomna
att anmäla er redan nu!
Förbundsstämmans uttalande handlade om gode män. Det har under en tid pågått
debatter i media om hur gode män hålls bakom ryggen och den enskilda personen blir
hårt drabbad när gode män inte sköter sitt uppdrag. Här vill FUB sätta ner foten och
markera att man inte kan behandla de drabbade personerna på det här sättet. Läs
förbundsstämmans uttalande här i nyhetsbrevet. FUB:s arbete fortsätter med att påverka
och förändra till det bättre för vår målgrupp.
Innan semestrarna kommer FUB att närvara under Almedalen. FUB arrangerar fyra
seminarier som ni kan följa via webben. Mer information om hur ni kan ta del av
seminarierna kommer skickas ut till er under kommande månad.
Önskar er alla en härlig försommar!
Med vänlig hälsning
Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli

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

15

