Nyheter och tips till FUB-rörelsen
Viktig information!

OKTOBER 2017
Hej!
Nu är det full fart med massor
av aktiviteter och även
planering inför nästa år.
Jag fortsätter rundringningen
till lokalföreningarna och
räknar nu med att bli klar i
januari.

Om du vill vara med på sista LSS-dagen som är i Malmö
ska du skynda dig att anmäla dig. Anmälningstiden går
ut den 24:e oktober.
Självaste LSS-dagen är lördagen den 25 november.
Deltagarna på tidigare dagar har varit mycket nöjda och
diskussionerna har varit givande.
Gruppen på kansliet som arbetar med LSS-frågor har fått
mycket bra input att arbeta vidare med.
Länk till mer info och anmälan finns här

Tro inte att ni är bortglömda
om ni inte hört något än – alla
kommer att få möjlighet att
säga sitt.
Diskutera gärna igenom i
styrelsen innan om vad ni vill
ta upp och vad ni tycker är
viktigt att få stöd med.
Det är fantastiskt roligt och
givande att få höra hur ni har
det och vad ni tycker!
Mejla eller ring också om ni
har tips till Nyhetsbrevet som
kan intressera övriga
lokalföreningar.
Varma hälsningar
Kia

Efterlysning OBS!
Läs också mer inne i brevet på sidan 12 om den
granskning Riksförbundet FUB nu startar kring
”normalt föräldraansvar”. Granskningen kommer att
utmynna i en rapport i början av nästa år. Det är viktigt
att du som drabbats av avslag på sökt insats med
hänvisning till ”normalt föräldraansvar” tar kontakt med
utredaren. Läs mer på sidan 12!

Kia Mundebo
verksamhetsutvecklare,
Riksförbundet FUB

kia.mundebo@fub.se

08-508 866 27
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Klippans ordförandekonferens - Inre Ringen Sverige föds!

I helgen samlades över 70 personer på Quality Hotel Globen för att prata om de
viktigaste framtidsfrågorna för FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning. Hela
lördagen ägnades åt FUB:s arbete med LSS - frågor i form av presentationer och
workshop-diskussioner. Tillsammans med underlaget från riksförbundets fem övriga
LSS - temadagar, kommer underlaget från Inre Ringens medlemmar att ingå i LSSrapporten som tas fram och skickas in till LSS-utredningen. Rapporten kommer även att
finnas på lättläst.
Söndagens program kombinerade fest och allvar. På förmiddagen lades all fokus på vad
som Inre Ringens medlemmar anser är de viktigaste framtidsfrågorna som man vill jobba
med – en viktig kunskap för Inre Ringens styrelse att ha med sig när man förbereder
förslag till verksamhetsplan på Riksstämman i maj 2018.
På eftermiddagen var det dags för den stora namnbytarfesten! Riks-Klippans banderoll
klipptes sönder och Inre Ringen Sverige föddes.
Klicka här för att läsa mer om helgen och kolla alla fina bilder!

Information till Klippan-sektioner om namnbyte:
Om ni också vill heta Inre Ringen, gör så här: Kalla er för ”Inre Ringen
Orten”, till exempel ”Inre Ringen Västerås”. Välj inte ”Inre Västeråsringen” eller något liknande som kan vara förvirrande.
Använd inte Sverige i namnet. Det är bara riksorganisationen som heter
Inre Ringen Sverige.
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Kommittén för Hälsa och Vård rapporterar
Den 20 september träffades kommittén för hälsa och vård för ett kort ordinariemöte där
man pratade om att ha ett seminarium i Almedalen och ett eventuellt samarbete i ett
projekt med forskare Eva Andersson kring hörselundersökningar.
Därefter åkte kommittén till Stockholms län FUB för att träffa
ordförande Harald Strand och ordförande Lars Jalkevik från FUB
Dalarna. Syftet med mötet var att presentera kommittén, ge
verktyg att ha i sitt intressepolitiska arbete kring hälsa- och
vårdfrågor samt att höra hur läget låg till för de olika länsförbunden. Kommittén har
planer på att fortsätta ha träffar med FUB länsförbund för att stötta dessa och ta emot
viktiga frågor kring hälsa och vård samt även Inre Ringen Sverige länsförbund.
Vidare har kommittén i samarbete med Regionalt cancercentrum
Stockholm/Gotland nu fått vara med och revidera två nya förslag till
broschyrer på lättläst som vänder sig till patienter varav en för cytostatikaoch en för strålbehandling. I övrigt finns nu remissvar på
Hjälmedelsutredningen och Utredningen för kunskapsbaserad och jämlik
vård upplagt på Riksförbundet FUB:s hemsida.

Hur kan vi öka valdeltagande för personer med
utvecklingsstörning?
Valet 2018 var en av huvudpunkterna på
dagordningen under Inre Ringens (tidigare Klippan)
ordförandekonferens den 14 - 15 oktober.
I senaste numret av Läsombudet (tidningen för
läsombud och högläsare) har man samlat mycket bra
information om hur man kan jobba inför valet och
vilka kunskapskällor finns på lättläst.
Informationen finns på sidan 6 i nr 2 av tidningen.
Man kan prenumerera gratis på tidningen genom att
lämna sin mejladress.

Länk finns här

3

FUB:S INTERNA NYHETSBREV

Tips på webbinarier från Nka om ”Opratat” samt ”Epilepsi”
25 oktober: Opratat
Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla familjer. Men fler svårpratade
ämnen har familjer med barn med funktionsnedsättning. Det beror på att man är
beroende av varandra i högre utsträckning, och ofta under en hel livstid. På webbinariet
får du lära känna vad som finns på webbplatsen opratat.se – ett verktyg som underlättar
samtal om tankar och känslor.

14 november: Epilepsi hos barn, unga och vuxna
Epilepsi är vanligt hos barn, ungdomar och vuxna, speciellt hos de med en svårare
hjärnskada. Det är viktigt att anhöriga och andra i samhället har kunskap om epilepsi och
vad man bör tänka på om en person får ett anfall. Webbinariet kommer framförallt att se
till barn och ungdomars epilepsi men även hur övergången till vuxenvården kan
förberedas. Föreläsare är Ann-Kristin Ölund, överläkare med specialistkompetens i barnoch ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Ann-Kristin verkar också
som möjliggörare/praktiker inom området flerfunktionsnedsättning på Nka.
Länk finns HÄR

Ny Socialförsäkringsrapport – unga med aktivitetsersättning
Försäkringskassan har nyligen släppt en ny rapport.
Socialförsäkringsrapport 2017:5: Effektutvärdering av insatser för
unga med aktivitetsersättning. Såhär skriver Försäkringskassan om
resultaten i ett pressmeddelande:
”Aktivitetsersättning ges till unga mellan 19-29 år med sjukdom
eller funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan.
Majoriteten, cirka 80 procent, som beviljas ersättningen, har en
psykisk diagnos som t ex autism eller ADHD.
– Fungerande insatser för den här gruppen ungdomar är viktiga
eftersom de själva har små möjligheter att hitta arbete. Samtidigt
visar vår studie att ungdomarna själva vill komma ut i arbete och
även de som står ganska långt ifrån arbetslivet idag, kan med rätt
individualiserat stöd, komma ut i arbete, säger Johanna Thagemark,
projektledare.I studien såg vi också att unga som tidigare erfarenheter haft daglig
verksamhet från kommunen, lyckats minst lika bra som gruppen i övrigt.”
Ladda ned rapporten här:
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Demokratihandbok från Arvsfonden
Arvsfonden har tagit fram en demokratihandbok. Så här skriver de på
sin hemsida:
”Vill du påverka samhället tillsammans med andra? Eller inspirera till
mer engagemang? Få tips i Arvsfondens nya handbok om hur du och
dina vänner som brinner för en fråga kan påverka genom en förening.”
Du kan ladda ned den eller beställa den gratis här:

Skola & utbildning
Stadieindelning av timplaner
Grundsärskolans läroplan ska stadieindelas. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen
att dela in det centrala innehållet i kursplanerna för grundsärskolan i låg-, mellan- och
högstadiet. Det centrala innehållet kommer i övrigt inte att förändras. Skolverket har
också fått i uppdrag att formulera kunskapskrav för slutet av årskurs 3 i fem ämnen
(svenska, svenska som andraspråk, matematik samt natur- och samhällsorienterande
ämnen.) Förändringarna är tänkta att träda i kraft från
höstterminen 2018.
Zarah Melander, ombudsman för Riksförbundet FUB, kommer
delta i samråd med Skolverket för att lyfta fram våra
synpunkter. Det går bra att höra av sig och lämna synpunkter till
Zarah: zarah.melander@fub.se
Fram till den 18 oktober kan du även läsa Skolverkets förslag och lämna synpunkter
direkt till Skolverket.
Mer information hittar du här

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
Fråga en rådgivare
SPSM har en bra tjänst som heter ”Fråga en rådgivare”.
Dit kan utbildningsverksamheter vända sig för att ställa
frågor om funktionsnedsättningars pedagogiska konsekvenser. På sidan går det också att
läsa tidigare svar på inkomna frågor. Klicka här.
Hitta läromedel
SPSM har även en gratis söktjänst på webben där det går att söka efter läromedel som
passar i specialpedagogiska sammanhang. Du hittar tjänsten här:
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Basutbildning i Malung
Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande
i Förbundsstyrelsen och Per Liljeroos
teamledare för Organisationsstöd på
kansliet höll en Basutbildning i
Malung.
Tre lokalföreningar deltog i
utbildningen nämligen FUB
Västerdalarna, FUB Ovansiljan och
FUB Sunne/Torsby.

FUB i media
Vill du hålla koll på media om FUB och FUB:s frågor?
Favoritmarkera dessa sidor:
FUB omtalade eller citerade i media: www.fub.se/fub-i-media
Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-om-fubsfragor
FUB:s frågor i media: www.fub.se/fubs-fragor-i-media
Har du frågor eller tips? Hör gärna av dig till mig, Victoria Sjöström, 08-508 866 38 eller
victoria.sjostrom@fub.se.

Konferens Kraftsamling
SUF – Samverkan, Utveckling, Föräldraskap bjuder in till en konferens
den 29 november. Konferensen är gratis och kommer handla om
förebyggande och tidiga insatser till föräldrar med utvecklingsstörning
eller andra kognitiva svårigheter och deras barn. Det med avstamp i
vad vi vet idag och vad samhället behöver göra.
Klicka här för information och anmälan

Diskrimineringsombudsmannen om tillgänglighet
Diskrimineringsombudsmannen

driver just nu en kampanj om tillgänglighet. Kampanjen
tar avstamp i diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande
tillgänglighet, vilken syftar till att bidra till ett tillgängligt samhälle. På sidan presenteras
olika tips och tricks tillsammans med aktuella lagar och regler,
på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Läs mer här:
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Nyheter från ALA-stiftelsen
ALA fortsätter sin planering för ”Hälsa konferensen” som
planeras till hösten 2018. ALA stiftelsens två forskare, Jenny
Wilder och Karin Jöreskog har båda spännande projekt just nu.
Jenny har gett ut en ny bok som redaktör (tillsammans med Anne
Lillvist), ”Barns övergångar” på förlaget Studentlitteratur. Den
handlar om hur viktigt det är för barns övergångar mellan deras
olika skolformer. Positiva övergångar främjar kontinuitet i barns
lärandevägar, främjar trygghet, ro att lära sig och bidrar till goda
utvecklingsmöjligheter. I denna antologi ges perspektiv från
lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under
sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning.
Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma förskollärare, grundskollärare,
speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas av rektorer, politiker och
kommunala skoladministratörer samt andra som ansvarar eller organiserar barns tidiga
skolövergångar.
ISBN10: 9144115482
ISBN13: 9789144115481

Möjlighet att diskutera utmaningar med forskare
Om du arbetar med funktionshinderfrågor och
stöter på utmaningar där du tror att det skulle vara
bra att diskutera med en forskare för att komma
vidare, då erbjuder AIMday funktionshinder i
Uppsala, den 26 april, 2018 en diskussion med
akademisk expertis inom området, utifrån dina
frågor.
De erbjuder expertis inom området, möten med potentiella akademiska
samarbetspartners som kan leda till nya möjligheter och kunskap inom den senaste
forskningen.
Mötet koncentreras kring ett antal workshops där frågor i förväg skickas in av
organisationerna, diskuteras med akademiska forskare och experter. Detta är en unik
möjlighet säger Karin Jöreskog som är en av arrangörerna.
AIMday funktionshinder, är ett samarrangemang mellan Centrum för forskning och
funktionshinder och UU innovation vid Uppsala universitet samt FoU, Hälsa habilitering
vid region Uppsala.
www.aimday.se
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En sällsynt vanlig dag – en tänkvärd film
Se hur det sällsynta blir normen och normen det sällsynta!
Hur bemöter du det du inte är van vid? I den här novellfilmen ser du hur
det sällsynta blir normen, och normen det sällsynta. Personer utan
normbrytande funktionsskillnad utsätts för samma bemötande som
många personer med normbrytande funktionsskillnader drabbas av i
verkligheten: de förminskas, ignoreras, glorifieras för småsaker och blir ombedda att
opereras mot normalitet. Manuset är verklighetsbaserat och utgår från intervjuer med
personer med olika typer av normbrytande funktionalitet.
Filmen finns både syntolkad och teckentolkad.
Länken finns här

Klargörande om FUB:s medlemsavgift
Medlemsavgiften för den enskilde medlemmen består av 3 olika delar där Riksförbundet,
länsförbundet och lokalföreningen ska ha olika andelar.
Riksförbundet har nu en avgift på 140 kr, länsförbunden och
lokalföreningar bestämmer på medlemsmöten hur mycket de tar ut.
Senast 15 november ska lokalföreningen meddela Riksförbundet vilken
avgift de ska ta ut nästkommande år, inklusive avgift till Riksförbund och länsförbund.
Det har gått ut blanketter för detta till alla. Observera att den uppgift ni skickar in läggs i
en fil som skickas till ett tryckeri där inbetalningsavierna för 2018 trycks. Det är sedan
denna avi som går ut till medlemmarna i början av året.

Påminnelse om motioner till förbundsstämman nästa år!
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.
OBS! Motionerna är ett viktigt sätt att påverka vad FUB:s ska arbeta med och
vilka frågor som ska prioriteras. Det är viktigt att ni tar chansen att lyfta olika
frågor och påverka!
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Påminnelse om årsavslut och årsmöte!
En påminnelse om att året börjar gå mot sitt
slut och att ni redan nu kan börja förbereda
den årsredovisning som ska komma.
Det är också viktigt att i god tid boka årsmöte.
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.

Årets Intradagar välbesökta
Årets Intradagar var välbesökta. I år var vi på ny
plats på Söder. Föreläsarna var som vanligt mycket
kunniga och det var en fin blandning av ämnen.
Stämningen och omdömena var positiva och det
förekom mycket nätverkande och
kunskapsspridande. Läs mer och se bilder via
länken nedan.
Här kan du läsa mer
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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. Denna gång finns information om två nya ställningstaganden som ni kan
använda.
Läs också i Unik om arbetet för LSS – det finns något i varje nummer!

LSS-dagar – mål att få 500 röster från hela landet
Målsättningen med de workshops som anordnas i samband med FUB:s LSS-dagar under
år 2017, är att samla in 500 röster från hela landet. 500 röster om vad olika LSS-insatser
möjliggör. Men även om vad som behöver bli bättre för att människor med
utvecklingsstörning, och deras anhöriga, ska kunna leva som andra. FUB- och Klippan
medlemmarnas röster blir ett mycket viktigt underlag för FUB:s fortsatta intressepolitiska
arbete. Klippan medlemmarna har en egen workshop.
Hittills har 4 LSS-dagar genomfört på följande datum och orter:
28 januari i Stockholm
11 mars i Skövde
2 september i Umeå
7 oktober i Östersund
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Sista LSS-dagen för i år är 25 november i Malmö Anmäl dig nu- tiden går ut 24 oktober!
Riksförbundet i samarbete med länsförbundet Skåne arrangerar dagen på Clarion Hotel &
Congress Malmö Live i Malmö. Anmälan är och mer info om dagen HÄR.
Frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66
41.

LSS- dagen i Östersund
Till LSS-dagen i Östersund kom ett femtital
jämtlänningar till en givande dag. Frågor man
diskuterade var bland annat :
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Otillräckligt anhörigstöd
Kontaktpersoner
Uppmaningar att inte ansöka
Vill du veta mer kan du läsa här

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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Mejla FUB om LSS? Använd lss@fub.se
Kansliet arbetar ständigt med olika sätt att samla in medlemmarnas
frågor, egna erfarenheter och synpunkter utifrån FUB:s stora
kraftsamling, Stärk LSS – stärk oss! Som ett led i detta arbete, har vi
tagit fram en särskild mejladress. Använd den gärna om du ska
skicka ett meddelande som handlar om LSS.

Kontakta LSS-utredningen!
Handikappförbundens expert i LSS-utredningen, Pelle Kölhed, som
var med på FUB:s LSS-dag Stockholm och som var i Skövde den 11
mars, uppmanar alla FUB:are att själva kontakta LSS-utredningen med
sina synpunkter och frågor. Mejla S.LSS@regeringskansliet.se!

Granskning av ”normalt föräldraansvar” – fall sökes!
Riksförbundet FUB har anlitat Monica Larsson, som är jurist,
universitetslektor (Göteborgs universitet) och forskare, för en
granskning av myndigheters och domstolars tillämpning av begreppet
”normalt föräldraansvar”. Utredningen ska resultera i en rapport som
ska vara klar, senast den 31 januari 2018.
Monica Larsson vill gärna komma i kontakt med föräldrar som fått
avslag på ansökan om LSS-insatser, assistansersättning eller vårdbidrag
med motiveringen att det sökta stödet ingår i det normala
föräldraansvaret.
Berätta kortfattat om vilken insats du sökte men fick avslag på, med hänvisning till
”normalt föräldraansvar”. Lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar Monica dig. Med
tanke på den korta utredningstiden, så är vi tacksamma om du hör av dig till Monica så
snart som möjligt.
Mejla monica.l.skane@gmail.com
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Kanslichefen har ordet
Förra helgen var det Klippans ordförandekonferens, en mycket givande
helg. Det var roligt att delta när det historiska namnbytet genomfördes
och Riksklippan blev Inre Ringen Sverige. Namnbytet firades ordentligt
och nu gäller det bara för oss alla att komma ihåg att säga rätt!
En annan rolig nyhet är att vi nu har resurser att utöka kansliet med en
tjänst som organisationsstödjare/kommunikatör. En förstärkning som
verkligen behövs! Annonsen ligger ute sedan ett par dagar och det har
redan kommit in ett antal ansökningar. Vi ser fram emot att välkomna en ny medarbetare
här på kansliet!
Vår satsning på LSS-frågor utökas nu med en utredning kring ”normalt föräldraansvar” .
Utredningen ska resultera i en rapport som ska vara klar redan i början av nästa år. (läs
mer om detta i LSS-delen och kontakta utredaren om du fått avslag!). Vi vill ha
ordentligt med faktaunderlag i frågan för att kunna driva den vidare på bästa sätt.
Självklart kommer LSS fortsätta vara i fokus även fortsättningsvis och här på kansliet
planerar vi nu inför nästa års aktiviteter, mer om det kommer längre fram.
Hösten har varit intensiv med många olika aktiviteter. Årets Intradagar hölls på ett nytt
ställe och de flesta tyckte det var positivt. Som vanligt var det intensiva dagar med
många kontakter i pauserna, både nya och gamla. Föreläsarna hade vitt skilda ämnen, det
de hade gemensamt var att de var kunniga och intressanta. Intradagarna är en
kunskapsgivande träffpunkt såväl för FUB:are som för profession.
Nästa helg är det övergång till vintertid och morgnarna blir mörkare. Men under
november händer det mycket, det är fortbildning för medlemsrådgivare och rättsombud,
förbundsstyrelsen och Inre Ringen har styrelsemöten och årets sista LSS-dag går av
stapeln i Malmö.
Jag önskar er en fortsatt härlig höst!
Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli
Riksförbundet FUB
Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00
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