Nyheter och tips till FUB-rörelsen
FUB fick grönt ljus från Postkodlotteriet!
Den fördjupade granskningen av
Riksförbundet FUB som Postkodlotteriet
inledde i våras har nu avslutats med
positivt resultat.
De villkor Postkodlotteriet ställer på sina
förmånstagare bedöms vara uppfyllda.
Stödet för 2017 på 7 miljoner kronor har
betalats ut.

- Vi har haft en nära kontakt med
företrädare för Postkodlotteriet och visat att
Riksförbundet FUB lever upp till de krav
Postkodlotteriet ställer, säger FUB:s kanslichef Maria
Sundström. Från FUB har förbundsordförande, vice
ordförande, skyddsombud och jag själv som kanslichef
medverkat i granskningen. Postkodlotteriet har sett att vi

SEPTEMBER 2017
Hej!
Nu har vi kört igång med
höstens alla aktiviteter och en
händelserik höst ligger
framför oss.
Närmast kommer Intradagarna
nästa vecka där vi är många
FUB:are som kommer att
mötas.
Efter Intradagarna kommer
jag återuppta rundringningen
till lokalföreningarna och det
ser jag fram emot!
Om ni har tips som andra
lokalföreningar kan vara
intresserade av att ta del av
så mejla eller ring mig gärna.
Likaså om ni har synpunkter
på innehållet i Nyhetsbrevet.

lever upp till de krav de ställer, granskningen är avslutat
och pengarna utbetalda. Nu återstår för förbundsstyrelsen
att besluta om hur de två extra miljonerna ska användas.
-Stödet från Postkodlotteriet är av mycket stor betydelse
för det arbete som FUB utför för att förverkliga vår
vision om ett samhälle, en värld där personer med
utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra. Vi
gläds över det positiva beskedet och ser fram emot en
fortsatt långsiktig relation med Postkodlotteriet, säger
Thomas Jansson, förbundsordförande för FUB.
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Varma hälsningar
Kia

Kia M undebo
verksamhetsutvecklare,
Riksförbundet FUB

kia.mundebo@fub.se

08-508 866 27

Januari och februari har varit
två
t positivt resultat vilket är
mycket glädjande. Vårt
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Ny kunskapsöversikt om intellektuell funktionsnedsättning
och arbete
Den 13 september bjöd Forte (forskningsråd och en statlig
myndighet under Socialdepartementet) in till ett
frukostseminarium för att presentera sin senast
kunskapsöversikt med namnet Forskning i korthet:
Intellektuell funktionsnedsättning och arbete.
Översikten har tagits fram av forskare som är bekanta för
många FUB medlemmar: Magnus Tideman, professor i
socialt arbete på La Trobe University, Veronica Lövgren,
fil. dr på Umeå universitet och Kristina Szönyi fil. dr på
Högskolan i Halmstad. I projektets referensgrupp deltog
Conny Bergkvist, f.d. Klippanrådgivare på riksförbundets
kansli och Abbas Haghjo, ordförande i FUB Umeå.
Frågorna som forskarna tittade på var, bland andra: Vilka faktorer kan underlätta eller
försvåra möjligheterna för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig på
arbetsmarknaden? Vilka metoder finns för att underlätta etableringen på
arbetsmarknaden? Och vilka kunskapsluckor är mest angelägna att täppa till?
Judith Timoney från riksförbundets kansli deltog i paneldiskussionen som följde
forskarnas presentation.
Översikten finns att ladda ner här.
Den lättlästa versionen kan laddas ner här.
Seminariet kan ses här.

Få kunskap, tips och kanske praktisk hjälp från Volontärbyrån
På Volontärbyråns hemsida hittar du användbart gratismaterial
och föreläsningar om t.ex. hur ni kan fånga engagemanget,
rekrytera flera medlemmar, o.s.v. De ger även många
gratisföreläsningar och seminarium runt om i landet som kan
vara intressanta att gå på. Genom deras webbplats kan
föreningar också söka volontärer till olika ideella uppdrag.
https://www.volontarbyran.org/utbildning

Påminnelse: Riks-Klippan blir Inre Ringen Sverige
vid ordförandekonferensen 15 oktober
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Presentation av FUB:s nya förbundsjurist
Mitt namn är Julia Henriksson, från och med den 28 augusti är
jag anställd som förbundsjurist hos FUB. Jag kommer i första
hand arbeta med LSS-frågor men även andra intressepolitiska
områden, rådgivning och utbildning.
Jag var tidigare anställd på förvaltningsrätten i Göteborg, där
jag bland annat arbetade med just LSS-mål. Jag hoppas
därigenom kunna bidra till det viktiga arbete som FUB driver
gentemot den pågående LSS-utredningen.
Jag har också personlig erfarenhet av FUB då min lillebror Adam har en lindrig
utvecklingsstörning och autism. Jag har därför ett särskilt intresse för syskonfrågor och
kommer jobba med stöd till syskon på olika sätt inom FUB. Min familj har varit FUBmedlemmar i många år och jag är väldigt stolt över möjligheten att få arbeta i en
organisation som gör ett så viktigt arbete!

Viktigt för länsförbund och lokalföreningar – meddela oss om
medlemsavgift 2018!
Denna vecka kommer brev angående medlemsavgift för 2018 ut till alla
länsförbund och lokalföreningar. Vi behöver uppgifter från er angående
den medlemsavgift ni beslutat om för 2018. Vänligen fyll i blanketten
och skicka enligt anvisning.
För länsförbund ska blanketten skickas in senast 7 oktober.
För lokalföreningar ska blanketten skickas senast 15 november.
Detta för att vi ska ha tid att mata in uppgifterna, skicka till tryckeriet och få ut
inbetalningskort till medlemmarna.
OBS! Om ni inte meddelar i tid kommer föregående års avgift kvarstå!
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Nu finns en ny, unik skrift om Downs syndrom
Riksförbundet FUB var med och startade
”Svenskt nätverk för information kring
fosterdiagnostik (Snif)” 2015.
Nätverket har representanter från Riksförbundet
FUB, Svenska Downföreningen,
mödrahälsovården, samt gynekolog, genetiker,
genetisk vägledare, fostermedicinare, etiker och
en representant från Centrum för sällsynta
diagnoser. Den nyligen publicerade broschyren
om Downs syndrom ingår i nätverkets arbete med att ta fram information som har
relevans vad det gäller kunskap och kommunikation kring fosterdiagnostik. En
representant från Smer, statens medicinsk-etiska råd, har granskat texten till
broschyren.
Nätverkets hoppas att broschyren kan fungera som in viktig informationskälla för
blivande föräldrar, professionen och andra som vill lära sig mer om diagnosen Downs
syndrom.
För mer information om nätverkets arbete, kontakta gärna Judith Timoney på
riksförbundets kansli:
judith.timoney@fub.se

Skynda er och anmäl till Klippans ordförandekonferens!
Riks-Klippan ordnar ordförandekonferens den 14-15 oktober 2017. Det kommer att
handla mycket om LSS. Vi berättar om valet som hålls i Sverige nästa år.
Det kommer också handla om framtiden och vad Klippan ska arbeta med. Kom med idéer
och förslag – alla tas upp på ordförandekonferensen!
Alla Klippan-sektioner är välkomna att skicka max två deltagare plus handledare. Om en
lokalförening eller ett länsförbund inte har någon Klippan-sektion går det ändå bra att
skicka deltagare. Det ska vara personer med utvecklingsstörning.

Anmäl er senast den 26 september 2017
Länk till information och anmälan här!
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Diskriminering – nya bestämmelser för förskola och skola
Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva
åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat
ansvar
för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter
oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
I detta informationsblad från Diskrimineringsombudsmannen hittar du vad detta innebär
för förskolan och skolan: Klicka här för att ladda ner!

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-fubs-fragor
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.

Riksförbundet FUB:s Skolkommitté
Skolkommittén träffades den 12 september på kansliet i
Stockholm för att planera FUB:s kommande arbete med
frågor om skola och utbildning. Det var ett givande möte
där vi diskuterade viktiga frågor för FUB:s målgrupp
och hur vi ska jobba vidare med dessa framöver. Vill du
komma i kontakt med Skolkommittén går det bra att
maila FUB:s ombudsman Zarah Melander:
zarah.melander@fub.se

BOKA DAGEN – ÅLDERN HAR SIN RÄTT!
Resultatet av ett Arvsfondsprojekt som Svenskt Demenscentrum och Riksförbundet drivit
presenteras. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev!
 8 mars. Heldagskonferens ”Åldern har sin rätt” för yrkesverksamma och
närstående.
 14 april. Heldagskonferens ”Åldern har sin rätt” tillgänglig för personer med
utvecklingsstörning.
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Påminnelse Nätverksträff för anställda inom FUB!
Viktigt tillfälle för de anställda inom FUB-rörelsen att träffas, diskutera och få ny
information! Denna gång kommer våra två nyanställda kollegor, ombudsman Zarah
Melander och förbundsjurist Julia Henriksson och presenterar sig och pratar om sina
områden. LSS – arbetsgruppen pratar om FUB:s arbete samt om LSS-utredningen –
tillfälle för diskussion och informationsutbyte! Kanslichef Maria
Sundström berättar om planeringen inför nästa år.
Dagen är kostnadsfri och Riksförbundet står för resor.
Om ni har frågor eller vill sätta upp övriga punkter till mötet, mejla
kia.mundebo@fub.se
OBS! Sista anmälningsdag är 16 oktober!
Anmälan är öppnad - klicka här för anmälan och mer info!

Påminnelse Fortbildning för Medlemsrådgivare och Rättsombud
Den årliga fortbildningshelgen för medlemsrådgivare och rättsombud infaller i år den 1112 november. Som vanligt äger den rum på hotell Park Inn by Radisson i Solna centrum.
Inbjudan och program kommer att finnas tillgängligt fr.o.m. den 25/9 i kalendariet se länk
nedan.
OBS! Sista anmälningsdag 10 oktober!
Anmälan är nu öppnad – klicka här för anmälan och mer info!

Ny kartläggning om delaktighet och funktionshinder
Myndighet för Delaktighet har just gett ut en kartläggning ”av
kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet
och funktionshinder.”
För att ladda ner rapporten klicka här
Den har granskats av, bland andra, Jenny Wilder, forskare i
ALA stiftelsen.
På bilden Camilla Bäckström, administratör ALA, som visar
rapporten,
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Come Together Concrete i Tanzania och Rwanda
Come Together-ambassadörerna Joanna Johansson
och Viktor Barkström har rest till Tanzania och
Rwanda med Come Together Concrete. Jesper Tottie
och Isabelle Walenius, båda projektledare var också
med på resan.
Bland annat visade de filmen The Ambassadors både
i Dar Es Salaam och i Kigali och de träffade sina
vänner på Le Bureau i Kigali.
Kolla in deras rapporter på Come Togethers
Facebooksida och gilla sidan när du ändå är där.
Projektet har lovat att det kommer mer från
kreatörerna med utvecklingsstörning på Le Bureau!
På bilden ovan Joanna och Victor med Ulf Kjellstig som arbetar på svenska ambassaden
i Daar Es Salaam
Come Together Concrete är ett specialprojekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet.
Hos Le Bureau i Kigali, Rwanda. Texten på tröjorna
betyder ungefär ”Mot en ljusare framtid”.
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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 har 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.
Den första LSS-dagen ägde rum i Stockholm den 28 januari. Då mötte 100 engagerade
medlemmar upp. Läs mer om LSS-dagen i Stockholm här
Den andra var i Skövde 11 mars. Läs mer om LSS-dagen i Skövde här
Den tredje i Umeå 2 september. Läs mer på nästa sida.
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LSS-dagen i Umeå - en givande dag
Lördagen den 2 september 2017, ordnade Riksförbundet FUB och FUB i Västerbottens
län en LSS-dag i Umeå.
De erfarenheter av olika LSS-insatser, som vi fick ta del av där överensstämde på många
sätt med de som kom fram vid vårens LSS-dagar i Stockholm och Skövde. Klicka här för
att läsa Eva Borgströms referat av workshopsen i Umeå!
Syftet med LSS-dagen var dels att informera medlemmarna om den pågående översynen
av LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från
medlemmarna att vidarebefordra till utredarna. Det framkom många synpunkter och
delades erfarenheter av LSS och hur det fungerar i praktiken.

Ytterligare två LSS-dagar till hösten
Ta chansen och var med och påverka!
På följande datum och orter:
7 oktober: Östersund
Förlängd anmälningstid till LSS-dagen i Östersund –
OBS! Sista anmälningsdag den 28/9.
25 november: Malmö
Anmälan har öppnat och det går bra att anmäla sig redan nu!
Frågor om LSS-dagarna besvaras av 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!

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.
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Positiva nyheter i höstbudgeten för 2018
Regeringens höstbudget innehåller reformer som
förbättrar den ekonomiska situationen för personer med
aktivitets- och sjukersättning genom att bostadstillägget
och det särskilda bostadstillägget höjs från 1 januari
2018.
Därutöver tillskjuter regeringen 350 miljoner kronor till
kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och
uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Regeringen kommer också att
utfärda ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen
och behovet av eventuell lagstiftning på området så att det blir lika för alla.
Anställningsstöden förenklas och förstärks för att öka arbetsgivares vilja att anställa
personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringen reformerar systemet för de
subventionerade anställningarna och inför ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb.
Regeringen satsar vidare på bland annat höjt lönebidrag, höjd ersättning till Samhall och
möjlighet till lån för körkortsutbildning.
Riksförbundets pressmeddelande om budgetförslaget
Regeringens pressmeddelande om sjuk och aktivitetsersättning
Regeringens pressmeddelande om höjd habiliteringsersättning
Regeringens pressmeddelande om satsning på jobb
Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande om lönebidrag

Riksrevisionen granskar LSS
Riksrevisionen kommer att undersöka om statens åtgärder för
att hantera ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, Sol,
och LSS är tillräckligt effektiva. För att säkerställa att
kommunerna levererar den service som medborgarna har rätt
till har riksdagen infört en rad sanktionsåtgärder. Trots att det
nu har gått mer än tio år sedan sanktionsåtgärderna infördes,
fortsätter antalet ej verkställda beslut att öka. Likaså ökar
antalet överklagade kommunala beslut.
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Kommunens skyldighet vid indragen assistansersättning
I dagsläget når Försäkringskassans information om indragen
assistansersättning ofta inte den kommun där den enskilde bor. 30
procent av de kommuner som brukar få information från
Försäkringskassan tar vanligtvis inte kontakt med den enskilde. Detta
kan medföra att han eller hon står utan hjälp, vilket medför att
eventuella anhöriga får lösa situationen. Socialstyrelsen och
Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, gjort en analys av
orsakerna till den bristande informationsöverföringen. Socialstyrelsens
slutsats är att kommunen bör få en skyldighet att ta kontakt med
personen som blivit av med sin assistansersättning. Socialstyrelsen
föreslår därför att en ny paragraf som reglerar detta ska införas i LSS. Se rapporten Analys
av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i
samband med att assistansersättning har dragits in. Socialstyrelsen, september, 2017.
Ladda ner rapporten här

LSS-frågorna i media – våra berättelser
Påminnelse!
Vill någon i er förening berätta om hur LSS fungerar eller inte
fungerar?
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.
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Kanslichefen har ordet
Nu har vår nya förbundsjurist Julia Henriksson börjat och vi välkomnar
henne varmt. Ni kan läsa hennes presentation inne i Nyhetsbrevet.
Självklart börjar Julia med en introduktionsperiod för att få kännedom
om FUB-rörelsen. Vi har en intensiv höst framför oss och att vi nu är
fulltaliga på kansliet känns bra.
Närmast i tid av alla våra aktiviteter är Intradagarna nästa vecka. Som
vanligt blir det två intensiva kunskapsdagar men i år är vi på ett nytt
ställe. Jag hoppas att få möta många FUB:are där!
Två av våra fem LSS-dagar återstår. Vi hoppas många möter upp i Östersund och
Malmö och diskuterar och berättar om sina erfarenheter av LSS!
I mitten av oktober är det dags för Klippans ordförandekonferens och det finns
fortfarande möjlighet att anmäla sig. Under den helgen kommer Riksklippan byta namn
till Inre Ringen Sverige – ett historiskt namnbyte!
Postkodlotteriet har avslutat sin granskning efter att ha konstaterat att FUB lever upp till
de krav Postkodlotteriet ställer. Pengarna är nu utbetalda.
Vi lägger nu granskningen bakom oss och ser framåt. Planeringen inför 2018 pågår för
fullt och vi ser fram emot ett år med många spännande aktiviteter. Med de två extra
miljonerna från postkodlotteriet öppnas nya möjligheter för FUB. Förbundsstyrelsen
kommer att prioritera hur pengarna ska användas.
Här på kansliet pågår nu full aktivitet inför helgens styrelsemöten med
Förbundsstyrelsen och Riksklippan samt inför Intradagarna på måndag. Det känns
stimulerande att få vara en del i all denna aktivitet och den positiva energi det ger.
Jag önskar er alla en härlig och givande 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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