Nyheter och tips till FUB-rörelsen
Stöd FUB när du julhandlar!

NOVEMBER 2017
Hej!
Nu börjar vi gå mot jul och
just idag ser det riktigt
vintrigt ut här i Stockholm.

Nu kan du stötta Riksförbundet FUB varje gång du ska
boka hotell eller handla på nätet.
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 vår kära förening får dela på! Inget blir dyrare för
dig som handlar!
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
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Precis som förra året kan du
stödja FUB genom att köpa
julkulor. Nytt för i år är att
allt du handlar via vår sida på
Sponsorhuset gör att du
stöttar FUB. Bra att tänka på i
julklappstider!
Men först och främst kommer
manifestationen den 3
december. Jag hoppas många
lokalföreningar och
medlemmar jobbar för att det
ska bli en riktigt stor
uppslutning den dagen.
I extranumret som utkom för
ett tag sedan finns massor
med tips inför
manifestationen och likaså
finns länkar och tips i detta
nummer. Se i LSS-delen.
Varma hälsningar
Kia
Kia Mundebo
ombudsman Riksförbundet FUB

kia.mundebo@fub.se

08-508 866 27

FUB:S INTERNA NYHETSBREV

Pappas appar
Pappas appar, är en samling med appar för barn.
Fokus är framförallt på appar som är roliga och lärorika och som
finns för iPhone, iPad, Android, Windows 8 eller Windows
Phone.
Tjänstens syftet är att vägleda vuxna till de bästa apparna för barn. Dessa är nämligen
väldigt svåra att hitta i appbutikerna. Det är inte bara det att utbudet av appar är enormt
utan man vet ofta inte vad en app innehåller utan att ladda ner den och testa. Detta kostar
både i pengar och tid. Pappas appar rekommenderar inte appar som innehåller reklam från
tredjepart eller in-app purchase eftersom de inte tycker att den typen av appar lämpar sig
för barn.

Höstens nätverksträff för FUB-anställda
Höstens nätverksträff innehöll ett antal aktuella punkter. Extra
roligt var att vi hade premiär på distansdeltagande i detta möte.
Två personer som satt i Göteborg var med via Skype! Det
fungerade bra och betyder att även den som inte hinner/kan resa
till Stockholm kan vara med på möten.
Kia Mundebo inledde med att hälsa välkommen och berätta om ett Arvsfondsprojekt som
lanseras till våren, Åldern har sin rätt. LSS-samordnare Eva Borgström berättade om
FUB:s pågående LSS-arbete. FUB-Maria Sundström, kanslichef berättade om vad som är
på gång inom FUB-rörelsen i stort och planer för nästa år. Zarah Melander berättade om
vad som händer på skolfronten. Robert Gardsäter om Sharepoint, Victoria Sjöström,
kommunikatör, tog upp hur vi kan öka den kognitiva tillgängligeten, Camilla Bäckström
från ALA berättade om ALA och Hälsaprojektet. Det var en riktigt späckad dag!

Grattis FUB- Stockholm som firat 65 år!
FUB Stockholm har precis firat sin 65-årsdag.
Ordförande Torbjörn Dacke skär upp
födelsedagstårtan.
Stort grattis till Sveriges största lokalförening
med nästan 1400 medlemmar!

Grattis till Hudiksvall – årets bästa LSS-kommun
Hudiksvalls kommun vann tävlingen Bästa LSS-kommun. På andra plats
kom Gävle kommun och på tredje plats Uppsala kommun
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FUB söker redaktör till UNIK
Förbundsstyrelsen har beslutat att tidningen
Uniks ska ha en redaktör som jobbar heltid och
som finns tillgänglig på kansliet. Tanken är att
det ska finnas en tät kontakt mellan kansli,
styrelse, medlemmar och redaktör. Nuvarande redaktör Agneta Berghamre Heins blev
förstås tillfrågad om hon ville fortsätta vara redaktör under de nya förutsättningarna.
Agneta tackade nej då hon har många andra spännande uppdrag som hon också vill utföra.
Agneta kommer vara kvar ett tag till så vi väntar med avtackning tills det är aktuellt.
Tipsa gärna om du känner någon person som skulle passa för som redaktör till Unik. Mer
om tjänsten kan du läsa här. www.fub.se/jobb!

Nytt från skolkommittén
Under november träffades Skolkommittén för årets sista
kommittémöte. Skolkommittén genomförde i samband med
mötet studiebesök på två gymnasiesärskolor i Stockholm.
Det var givande besök som gav mycket nya tankar och
idéer. Efter studiebesöken diskuterades aktuella
skolpolitiska frågor och hur FUB ska arbeta vidare med
dessa.

Ny antologi från SPSM om genus och specialpedagogik
Nu finns en ny antologi att beställa gratis eller ladda ner från SPSM.
”Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv” heter den och
innehåller åtta texter skrivna av forskare hemmahörande i både Sverige
och Finland. Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan Umeå
universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
Boken går att beställa kostnadsfritt eller ladda ned. Klicka här

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
I en ny rapport från MFD har myndigheten samlat kunskap om mäns
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och identifierat
utvecklingsbehov och förslag till åtgärder i förhållande till den nationella
jämställdhetspolitiken fyra målsättningsområden.
Rapporten går att ladda ner gratis. Klicka här
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Fortbildningshelg för medlemsrådgivare och rättsombud
I mitten av november var den årliga fortbildningshelgen för FUB:s
medlemsrådgivare och rättsombud. En viktig helg då det gav
möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och
nätverkande. Som vanligt var det även underhållning som kopplar
till ämnesområdena. I år var det Teater Stjärnskott som uppförde
pjäsen ” Ett värdigt liv” som bland annat handlade om att bo på
gruppbostad. Helgens bästa inslag enligt många!

Möte förbundsstyrelse, Inre Ringen Sverige och kansliet
I fredags träffades förbundsstyrelsen, Inre Ringen
Sverige och personal från kansliet för att gå igenom
vad som gjorts under 2017, vilka resultat vi nått
och hur vi ska gå vidare under 2018.
Förbundsstyrelsen tog beslut om verksamhetsplan
och budget för 2018, verksamhetsplanen kommer
inom kort ligga på webbplatsen www.fub.se
Fokus i verksamhetsplanen ligger på LSS och valet – de är våra stora frågor nästa år.
Förbundsstyrelsen och Inre Ringen Sverige fortsatte sedan sitt möte även under lördagen
och söndagen. Bilden är från Inre Ringen Sveriges möte.

Nedladdning av talböcker via Legimus
På Legimus.se eller i Legimus-appen (tillgänglig
för både iOS och Android) kan du som är
talbokslåntagare ladda ner och lyssna på talböcker
och taltidningar. Du behöver ett gratis konto hos
Legimus och det har alla talbokslåntagare rätt att
få. Boka en tid hos ditt lokala bibliotek för att
öppna ett konto.
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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.

Information om stöd till barn och föräldrar
Broschyr från Socialstyrelsen ” Behöver ditt barn stöd från samhället”
Broschyren riktar sig till dig som har ett barn med funktionsnedsättning. I
den finns information om vilket stöd du och barnet kan få från samhället.
Här står också vem du kan vända dig till.
Ladda ner broschyren här

Vill ni vara med och påverka? Skriv motion till förbundsstämman!
Vill ni vara med och påverka vad FUB ska arbeta med och vilka frågor som ska
prioriteras? Skriv motioner till förbundsstämman och skicka ombud! Det är viktigt
att delta i den demokratiska processen och att lyfta angelägna frågor!
Motioner från enskilda medlemmar och lokal Klippan/Inre Ringen
Sektion ska vara lokalföreningen tillhanda senast 30 november året
innan stämman.
Motion från lokalförening till förbundsstämman ska vara inlämnad till
riksförbundet senast 31 december året före förbundsstämman. Samma
datum gäller för motion från länsförbund
Motion från Länsklippansektion/Inre Ringensektion ska lämnas till länsförbundets
styrelse senast 30 november och förses med yttrande och lämnas till riksförbundet senast
31 december året före förbundsstämman.
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Påminnelse om årsavslut och årsmöte!
Boka årsmöte i god tid!
En påminnelse om att året börjar gå mot sitt slut och att ni redan nu kan börja förbereda
den årsredovisning som ska komma.
Sista datum för lokalföreningarna att ha årsmöte är 10 mars.
Sista datum för länsförbund att ha årsmöte är 10 april.
En vecka efter sista datum ska årsredovisningen vara inskickad till Riksförbundet för att
ni ska få rösträtt vid förbundsstämman.
Det är alltså mycket bättre att ha mötet i god tid innan sista datum så blir det inte så
stressigt.

Riks-Klippan blev Inre Ringen Sverige!
Påminnelse: Riks-Klippan har bytt namn
till Inre Ringen Sverige.
Här till höger ser ni loggan för Inre Ringen Sverige!
Alla lokala sektioner som vill, kan få en egen variant. Mer info om det kommer.
Information till Klippan-sektioner:
Om ni också vill heta Inre Ringen, gör så här: Kalla er för ”Inre Ringen Orten”, till
exempel ”Inre Ringen Västerås”. Välj inte ”Inre Västerås-ringen” eller något liknande
som kan vara förvirrande. Använd inte Sverige i namnet. Det är bara riksorganisationen
som heter Inre Ringen Sverige.

Lättläst om god man
Under bilagor på sidan www.fub.se/godman finns det
lättlästa häftet "Att ha God man eller Förvaltare".
"Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina
rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller
förvaltare kan hjälpa dig. Då kan du tala hur du vill ha
din hjälp. Du kan styra mera i ditt eget liv."
Så skriver Hans Nilsson i förordet. Han har skrivit "Att
ha God man eller Förvaltare" för FUB:s medlemmar.
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Gratis Pictogram!
Vi har en Pictogram-licens för att använda pictobilder på FUB:s och
Klippans webbplatser. Alla lokalföreningar, länsförbund och Klippansektioner som har en webbplats på www.fub.se kan fritt använda
pictobilder på webbplatserna.
Men vill ni trycka pictobilder, exempelvis i en broschyr eller på affischer, så behövs
licens. Vilken tur då att vi har ett paket med flera licenser på Pictogram och några av dem
är lediga. Hör av dig till Victoria Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se, om ni vill ha en
Pictogramlicens för FUB-föreningen.
Läs mer om Pictogram på deras webbplats www.pictogram.se!

Julgranskulor med FUB-logga
Dags att börja tänka på julklappar, julpynt och julfester!
Fira julen och fira att du är en av många i den stora FUB-rörelsen. Pryd
granen med våra fina julgranskulor med FUB-ringarna och stjärnor!
Kanske vinster till lotteriet på FUB-julfesten?
Fyra kartonger med fyra kulor i varje (=16 kulor) kostar 350 kr. Då är portot betalt också.
För att beställa, mejla gabriella.stockman@fub.se och skriv vart kulorna ska skickas.

Webbplatser för lokalföreningar och länsförbund
Tillgänglighet
Om du har en utvecklingsstörning så ska du känna dig
välkommen på FUB:s webbplatser. Det första
besökaren möts av ska vara lättläst text, foton och
pictobilder (Pictogram). All text går att få uppläst. Vi
använder pictobilder tillsammans med rubrikerna som
en ledtråd till vad texten handlar om.
För den som vill fördjupa sig så är det ofta möjligt. Då finns en Läs mer-knapp som
öppnar en fördjupande text. Men det som möter besökaren först ska vara det som är
lättare att förstå. Om FUB:s arbete med att göra webben tillgänglig för personer med
lindrig utvecklingsstörning.
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Lokala webbplatser
Lokalföreningar och länsförbund. Har alla en sida med kontaktuppgifter. Kontaktpersonen
som visas på sidan hämtas ifrån vårt medlemssystem KomMed. Eventuella ändringar görs
där.
Kontaktinformationssidorna kan omvandlas till webbplatser med informationssidor,
nyheter och kalender. Kontakta Victoria Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se, om ni vill ha
en webbplats!
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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.

OBS! LSS-artiklar – underlag för lokalt arbete
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. Se länk till PDF-filen här:
www.fub.se/LSS-i-Unik-2016-2017

Vi hoppas att artiklarna kan komma till användning som
faktaunderlag och inspiration inför möten med lokala politiker!
Se även separat artikel i detta Nyhetsbrev om FUB:s arbete 2018
under parollen Stärk LSS - Stärk oss!"
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Manifestationer
för LSS
i hela Sverige!
3 december 2017

Stärk LSS – Stärk oss! Den 3 december 2017 manifesterar vi tillsammans för LSS! Vi
kräver att hela LSS ska stärkas och utvecklas, inte på bekostnad av personlig assistans.
Förra året var vi minst 13 organisationer på 25 platser i landet. Och ingen är mindre orolig
för LSS i år. Assistanskrisen har bara blivit allvarligare och nyligen slog Försäkringskassan larm till regeringen.
Initiativtagare är RBU. FUB och andra riksorganisationer medfinansierar och medverkar
vid arrangemanget i Stockholm. Vi uppmanar också alla FUB:s lokalföreningar, länsförbund och Inre Ringen-sektioner att vara med:

Manifestationer i hela landet!
Ta initiativ till en manifestation på er ort! Ta i så fall kontakt med andra organisationer
som också berörs av LSS.
Eller har någon annan redan börjat planera? Samarbeta med dem. Kolla vilka manifestationer som redan startat i kommentarerna till det fastnålade inlägget i Facebookgruppen
Assistans är frihet – Rädda LSS!
Flygblad att skriva ut finns på www.fub.se/LSS-flygblad senast på måndag 27/11.

Läs mer i FUB:s extra Nyhetsbrev om LSS!
Läs mer i det extra nyhetsbrevet om LSS-manifestationerna den 3 december!
Obs, om du sedan tidigare har öppnat nyhetsbrevet om LSS-manifestationen
och dokumentet med A3-blad till plakat kan du behöva ladda om sidan (det
runda pilen eller ctrl + R) för att få de nya versionerna. De är uppdaterade
eftersom det från början stod fel veckodag på ett par ställen
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Egenvård i bostad enligt LSS
Med anledning av att kommuner runt om i Sverige tar
betalt för att personal i LSS-bostäder utför hemsjukvård
vid exempelvis medicinering kommer här ett klargörande
om hur reglerna för detta ser ut.
I insatsen bostad enligt LSS ingår omvårdnad. Personer
som bor i bostad enligt LSS har därmed rätt till omvårdnad
och stöd till egenvård. Egenvård är åtgärder som en person
själv kan utföra eller utföra med hjälp av någon annan.
Kommunen har inte rätt att ta betalt när personalen bistår
den boende med exempelvis medicinering, om medicineringen utgör egenvård.
Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som ska användas vid bedömningen om
en åtgärd är egenvård: Klicka här
Det är alltid en legitimerad yrkesutövare inom hälso-och sjukvården som bedömer om en
åtgärd är egenvård. Om en boende i en bostad enligt LSS har ett läkarintyg som visar att
den aktuella åtgärden är egenvård kan hen kräva sin rätt till omvårdnad. Kommunen kan
då inte ta betalt för att utföra åtgärden, då omvårdnad ingår i LSS-insatsen.

Löftet som sveks - När frihet för alla blev en kostnadsfråga
Så står det på framsidan av tidningen Fokus senaste nummer.
Skribenten Kristoffer Törnmalm lyfte ett flertal relevanta aspekter
i sin artikel ”nödstopp i assistanskrisen”:
Regeringens utspel ”var också ett sätt att döda en farlig fråga i
valrörelse.”
Forskaren Niklas Altemark (som medverkade på FUB:s
Intradagar i september i år) citeras, ” Hade regeringen
argumenterat för sin politik och gått till riksdagen med den så
hade inte situationen uppstått.”
Altemark fortsätter ”Självklart finns det fusk som ska bekämpas.
Men regeringen har, utan empiriska belägg, gjort fusket till det
helt dominerande problemet. Det har blivit ett sätt att legitimera de generella
åtstramningar som drabbar alla assistansanvändare.”
Artikeln avslutar med ett citat från Bengt Westerberg om besparingskraven i direktiven för
den pågående LSS utredningen och om LSS-lagens intention att kunna leva som andra:
”Huvudinvändningen i utredningsdirektiven är att det kostar för mycket. Visst, det är
mycket pengar, men vad är alternativet? ”
(Tyvärr finns inte en digital version av artikeln tillgänglig för icke-prenumeranter så vi har
ingen möjlighet att länka till den.)
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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 Inre
Ringen 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!

En samlad rörelse träffade Emma Henriksson, ordförande i
Socialutskotten
Sedan snart ett år tillbaka har Riksförbundet FUB deltagit i
Funktionsrätt Sveriges LSS arbetsgrupp. Under hösten
utvidgades arbetsgruppen som nu omfattar större delen av
funktionsrättsrörelsen. Förbunden träffades den 14
november – vilket visade sig en välvald dag då ett
pressmeddelande kom från Socialdepartementet på
morgonen med besked att Barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér skulle hålla en
presskonferens kl. 12.30. Regeringen vill presentera
åtgärder i samband med Försäkringskassans tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens
dom från 13 juni (HFD 2017 ref. 27). Under lunchen tittade arbetsgruppen tillsammans på
presskonferensen och när både lunchen och presskonferensen var avklarade fanns en
samlad uppfattning hos mötesdeltagare: bra att regeringen tittar på de förödande effekterna
av just denna dom – MEN hela LSS har drabbats av en juridifiering under många år, vilket
har resulterat i en praxis kring flera LSS-insatser som ligger långt ifrån lagens intentioner.
Dessutom förblev direktiven för den pågående LSS-utredningen oförändrade, d.v.s.
utredningens uppdrag att minska statens kostnader för assistentersättning. Detta är LSSarbetsgruppen mycket kritisk till.
På eftermiddagen fick arbetsgruppen ett besök av Emma Henriksson, ordförande i
socialutskottet. Hon påpekade att LSS-lagen måste ändras så att alla personer som har
behov av stöd får det – inte bara de som har drabbats av den senaste domen i Högsta
förvaltningsdomstolen.
LSS är den viktigaste frågan för FUB just nu. Insatserna i LSS
kan möjliggöra full delaktighet och jämlika levnadsvillkor.
Riksförbundet har fokus på LSS under hela 2017 och 2018. Vi
samarbetar med Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp för att
påverka den pågående utredningen och har även en egen arbetsgrupp.
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Information om regeringens åtgärdspaket
Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i somras har Försäkringskassan slagit larm
om att domen medför att enskilda inte längre kan beviljas personlig assistans för väntetid
och beredskap. Med anledning av det presenterade regeringen ett åtgärdspaket med flera
lagförslag som ska lämnas till riksdagen.
Regeringens besked innebär en viss lättnad för de personer som väntar på
omprövningsbeslut från Försäkringskassan. Det är dock långt ifrån
tillräckligt för att säkerställa goda levnadsvillkor för alla som
omfattas av LSS.
Klicka här för att läsa mer

FUB:s arbete med LSS under 2018
Under valåret 2018 kommer Riksförbundet FUB att fokusera på opinionsbildning och
påverkansarbete när det gäller LSS. FUB:s paroll ”Stärk LSS – Stärk oss!” ska spridas i
alla tänkbara former och kanaler. Tillsammans behöver vi se till att LSS blir en valfråga,
trots att LSS-utredningen inte ska lämna sitt slutbetänkande förrän den 1 oktober! Läs här
vad som har gjorts hittills och hur planerna ser ut inför år 2018:
Klicka här för att läsa mer
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Kanslichefen har ordet
Som vanligt har det hänt mycket sedan sist! I helgen var det
styrelsemöten för förbundsstyrelsen och Inre Ringen Sverige. Under
fredagen var även kanslipersonal med. Då gick vi igenom vilka resultat
vi nått under 2017 och verksamhetsplanen för 2018.
Det är en fullspäckad och ambitiös plan vi tagit fram. Fokus ligger på
LSS-frågor förstås. Förbundsstyrelsen har tagit verksamhetsplanen och
den kommer snart ligga ute på webbplatsen. Den ska bara redigeras lite
först. Det kändes mycket givande att vi alla fick tillfälle att informera och bli
informerade under fredagen. Det är enklare att samarbeta när alla har samma
information.
Till helgen har vi årets sista LSS-dag, denna gång i Malmö. Under dagen räknar vi med
att vi når målet om 500 röster om LSS. Det blir en mycket bra dokumentation om hur
viktiga LSS-insatserna är för våra medlemmar.
I det här numret finns länkar till massor med information, tips och praktiska råd och
hjälpmedel inför manifestationen lördagen den tredje december. Jag hoppas många inom
rörelsen engagerar sig i den. Det är viktigt att det blir en kraftfull uppslutning och
manifestation. Vi behöver visa hur mycket LSS betyder och hur många vi är som är
berörda av att lagen fungerar som tänkt.
Jag kommer självklart vara där. Hoppas du också är det!
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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