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EN FÖRENING OCH EN STYRELSE – SIDA VID SIDA

Klippan/Inre Ringen Sverige
I följande text används Inre Ringen Sverige, då namnbytet sker i oktober 2017.
En bra utgångspunkt för Inre Ringen Sveriges (IRS) självständiga arbete är att IRS ges en egen 
budget som IRS-styrelsen kan planera utifrån. Enligt verksamhetsplanen som är framtagen för 
2016-2018 ska följande frågor prioriteras:

LSS
På Inre Ringens ordförandekonferens i oktober 2017 hålls en LSS-temadag, där fokus ligger på 
deltagarnas egna önskemål och reflektioner kring LSS. Inriktningen kommer att vara vad som 
behöver förbättras i LSS. Resultatet ska sammanfattas i en rapport, som ska överlämnas till den 
statliga LSS-utredningen i början av 2018. Underlaget från ordförandekonferensen kommer också 
att fungera som en mycket bra utgångspunkt när Inre Ringen Sveriges styrelse ska välja fördjupn-
ingsområden inom LSS för år 2018. 

FN-konventionen
Funktionsrätt Sveriges Arvsfondsprojekt ”Från Snack till Verkstad” har tagit ett beslut i september 
2017 om att arbeta med ett mål som handlar om avslag av kontaktperson, med hänvisning till att 
personen bor i en gruppbostad. Med stöd av en av FUB:s jurister förbereder man ett överklagande 
(inlämnas senast den 25/9) till kammarrätten. Konventionstexter ska användas för att förstärka 
argumentationen. OM prövningstillstånd beviljas, kommer fallet troligen tas upp för prövning under 
2018. I så fall får Inre Ringen Sverige möjlighet att följa fallet, som handlar om en högaktuell fråga 
för Inre Ringens medlemmar, på nära håll.

Äldrefrågor
Riksförbundet FUB ingår i styrgruppen för Svenskt Demens Centrums Arvsfondsprojekt, som 
ska ta fram en kurs om åldrande och utvecklingsstörning. Den ena utbildningen är för dem som 
arbetar med personer med utvecklingsstörning och den andra är för personer som har en utveck-
lingsstörning. Inre Ringen Sveriges styrelseledamot, Jan Pettersson, har gjort en filmad intervju 
för projektet, liksom Conny Bergqvist, tidigare medarbetare på riksförbundets kansli. Den 8 mars 
2018 kommer materialet att lanseras för personal inom LSS-verksamheter, anhöriga och andra 
intresserade. Den 14 april 2018 kommer man att presentera materialet på en anpassad konferens-
dag för personer med utvecklingsstörning.
Representanter från Inre Ringen Sverige kommer att inbjudas att delta på både dagarna. 
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Valet 2018 
Arbetet med valet inleds redan under Inre Ringens ordförandekonferens i oktober 2017. Då pre-
senteras aktuell information om hur vi kan samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan, SV, 
och den planerade ”Mitt Val” satsningen under 2018. (Under år 2014 deltog 250 deltagare i Mitt 
val-cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80 procent av deltagarna röstade i 
riksdagsvalet.)

Under sommaren och hösten 2017 har SV arbetat med att ta fram en webbutbildning ”Bli en lät-
tläst politiker”. När den är klar kommer Inre Ringen Sverige kunna använda materialet i sina kon-
takter med politiker under 2018. Valet kommer också att vara en del av programmet på Riksstäm-
man i maj 2018.

Val läger för unga vuxna
Inför valet 2018 kommer vi arrangera ett helgläger med fokus på riksdagsvalet. Aktivitet är riktat 
till FUB:s målgrupp i åldern 18 - 30 år. Syftet med lägret är att väcka unga vuxnas intresse för 
demokratifrågor och på så sätt öka röstdeltagandet i gruppen. Lägret också ger deltagarna möjli-
gheten att stärka sin egen röst tillsammans med andra unga vuxna. 
Under helgen kommer deltagarna att

• få kunskap om demokrati och vikten av att använda sin röst
• delta i olika workshops med fokus på demokrati ”i praktiken” 
• träffa unga politiker och andra beslutsfattare. 

Genom dessa aktiviteter kommer deltagarna att på ett begripligt, ”hands-on” sätt skaffa kunskaper 
som är en förutsättning för att vilja rösta. 
Att arrangera ett läger för en yngre målgrupp är också ett steg i arbetet med att bli en mer attraktiv 
förening för yngre personer inom målgruppen. Lägret rimmar väl med Inre Ringen Sveriges utta-
lade vilja att nå ut till yngre potentiella medlemmar runt om i Sverige.  

Arbete, ekonomi och habiliteringsersättning 
Arbeta för att alla får ekonomisk trygghet och självständighet efter var och ens förutsättningar.  
Målet är att arbeta för att ändra lagen så att alla som har insatsen daglig verksamhet får habiliter-
ingsersättning.

Statsbidrag och tilläggsdirektiv angående habiliteringsersättning
I skrivande stund har regeringen meddelat att ”350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas 
arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att 
införa habiliteringsersättning. (…) Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till 
LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på 
området.” (Pressmeddelande, regeringskansliet, 170911).

     4



Inre Ringen Sveriges styrelse kommer att hållas informerade om hur utredningen planerar att ar-
beta med det nya uppdraget (när det blir fastställt) då frågan om relevanta gemensamma uppvakt-
ningar med Riksförbundet FUB kan bli aktuell. 

Flexjobbutredningen (maj 2017 t.o.m. mars 2018):  
Det är glädjande att utredningen hänvisar till både artikel 27 i funktionsrättskonventionen och till 
Agenda 2030, som utgångspunkt för sitt arbete att titta på möjligheten för flera personer att kom-
ma ut i arbetslivet från daglig verksamhet. Detta är ett område som Inre Ringen Sverige prioriterar. 
I skrivande stund har utredningen tagit kontakt med Riksförbundet FUB, då de förbereder frågor till 
intresseorganisationerna. När frågorna kommer föreslås de tas upp för diskussion i Inre Ringens 
Sveriges styrelse. 

Forte
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, publicerade i september 2017 kunskapsö-
versikten ”Forskning i korthet: Intellektuell funktionsnedsättning och arbete”. På lanseringssemi-
nariet i september, där Riksförbundet FUB deltog i en paneldebatt, lyfte forskarna vikten av att 
personer med utvecklingsstörning kommer till tals på ett helt annat sätt än vad som hittills har varit 
fallet inom forskningen. Information om Inre Ringen Sverige lämnades på seminariet, för att under-
lätta för intresserade forskare att lättare komma i kontakt med målgruppen.

Skolfrågor 
Styrelsen för Inre Ringen Sverige har tagit fram en lista över viktiga skolfrågor; rätt till vuxenutbild-
ning, utbildning efter gymnasiet på t.ex. högskola, studiestöd och studievägledning, lärlingsutbildn-
ing samt livslångt lärande. Tillsammans med FUB:s skolombudsman kommer styrelsen välja vilket/
vilka områden som ska prioriteras under 2018. 

Handledarutbildning
Uppdaterat material för handledarutbildning tas fram under 2018.

Övrigt
• Hitta nya arbetsformer för Inre Ringen Sverige. I skrivande stund har Klippans styrelse på förslag       
  att man återupptar Delaktighetsmodellen, som ett sätt att arbeta tillsammans med förbundssty    
  relsen. Om förslaget gillas kommer styrelsen att använda denna arbetsform under 2018.
• Arbeta gemensamt FS/Inre Ringen Sverige/förbundskansliet med en specifik LSS- fråga               
  (se information under övriga rubriker).
• Inre Ringen Sveriges styrelse har ett uttalat mål om att flera personer med utvecklingsstörning  
  ska synas i media. Om det finns utrymme i Inre Ringens Sveriges budget för 2018 kommer en  
  informatörsutbildning att genomföras under 2018.
• Styrelsen har ett önskemål om att genomföra en studieresa till Bryssel under 2018, inom ramen   
  för studiebesöksprogram som EU-parlamentariker tillhandahåller. Som ett första steg i         
  planeringen kommer Inre Ringen Sveriges styrelseordförande att resa till Bryssel i december   
  2017, när Funktionsrätt Sverige organiserar en liknande studieresa.
• Riksstämma, maj 2018. Planering kring programmet pågår i skrivande stund.
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EFFEKTIV SAMHÄLLSPÅVERKAN

LSS
Prioritera LSS under hela år 2018
Under år 2017 genomförs/kommer att genomföras fem LSS-dagar på fem orter; Stockholm, 
Skövde, Umeå, Östersund och Malmö. LSS-dagarna anordnas i samverkan med berört länsför-
bund. Syftet är att informera om FUB:s och Funktionsrätt Sveriges arbete kopplat till den statliga 
utredningen. Vid samtliga LSS-dagar genomförs workshops i mindre grupper, då FUB- och Klip-
panmedlemmarnas erfarenheter av olika LSS-insatser samlas in.
Liknande workshops anordnades även under Forum FUB, i anslutning till Förbundsstämman 
2017, samt kommer att genomföras vid Klippans ordförandekonferens i oktober 2017. Målet med 
samtliga workshops är att sammantaget samla in 500 röster från hela Sverige, om vad olika LSS-
insatser möjliggör och vad som behöver bli bättre.

LSS prioriteras under hela år 2018, med anledning av den pågående statliga översynen av LSS 
och assistansersättningen. LSS-utredningen ska enligt direktiven vara avslutad senast den 1 
oktober 2018. Mycket talar dock för att utredningstiden kan komma att förlängas (ny utredare från 
den 1/8 2017, utökat uppdrag i tilläggsdirektiv den 1/9 2017 samt ytterligare planerade tilläggsdi-
rektiv om habiliteringsersättning). Även om utredningstiden inte skulle förlängas finns anledning att 
prioritera LSS under hela 2018; FUB kommer att lämna ett ingående remissyttrande över utreda-
rens förslag samt informera medlemmar, läns- och lokalföreningar om innehållet i utredningens 
slutbetänkande. Detta blir i så fall aktuellt att göra under hösten 2018.
Parallellt pågår även en översyn av Socialtjänstlagen. FUB kommer kontakta utredaren, Marga-
reta Winberg, för ett möte och genomgång av direktiven.
Riksförbundet deltar i ett flertal samråd vid centrala myndigheter av tjänstemän och förtroende-
valda.

Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om LSS
Arbetet i Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp, kopplad till Pelle Kölhed, expert i LSS-utredningen, 
beräknas pågå under hela våren 2018. Riksförbundet FUB har en aktiv roll i arbetsgruppen. Inom 
ramen för detta arbete planeras seminarium om LSS i riksdagen under hösten 2017/vintern 2018. 
Syftet är att informera och påverka riksdagsledamöter.

LSS-rapport med medlemmarnas erfarenheter
Vid årsskiftet 2017/18 kommer synpunkterna, som kommit fram vid workshopsen vid LSS-dagar-
na, att sammanställas till en rapport. Rapporten kommer att överlämnas till LSS-utredarna i början 
av år 2018.

FUB:s LSS-rapport kommer ligga till grund för fyra lokala temakvällar under våren 2018. Förslags-
vis anordnas dessa temakvällar på följande orter: Göteborg. Luleå, Växjö och Stockholm. Syftet 
med temakvällarna är att informera om medlemmarnas LSS-erfarenheter och påverka riksdag-
spolitiker i de aktuella valkretsarna samt lokalpolitiker. Syftet är även att nå FUB- och Klippan-
medlemmar på de aktuella orterna. Temakvällarna anordnas under februari till och med april. 
Eventuellt anordnas möten med politikerna på den aktuella orten under eftermiddagen och med 
medlemmarna på kvällen.
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Utredning om ”föräldraansvar”
LSS-utredningen ska, enligt direktiven, ”analysera hur det tydligare kan regleras vad som ska avs-
es med vårdnadshavares ansvar vid bedömning av behovet av personlig assistans.” Under hösten 
2017 genomför FUB en egen utredning av tolkningen av begreppet föräldra-/vårdnadshavares 
ansvar. FUB:s utredning kommer, förutom personlig assistans, även att innehålla en tolkning av 
hur begreppet tolkas vid ansökan om LSS-insatser och vid ansökan om vårdbidrag. FUB:s utredn-
ing, som bland annat kommer att innefatta en rättsfallsgenomgång, ska utföras av en jurist som 
också forskar inom området. Syftet är att tillföra ett annat perspektiv, att göra en egen bedömning 
av begreppet föräldra-/vårdnadshavares ansvar.

Webinarium
FUB:s LSS-rapport och rapporten om föräldraansvar presenteras i form av webinarier, som ska 
finnas att tillgå via www.fub.se Detta blir ett sätt att förmedla informationen till de lokalföreningar 
och medlemmar som inte har möjlighet att närvara vid temakvällarna. 

Korta filmsnuttar med citat från workshops
Göra korta filmsnuttar (modell: Bröderna William och Charlie vid seminariet om arbete i 
Almedalen), med Klippanmedlemmar i olika ålder. Utgå ifrån citat från workshops, boenderap-
porten etc. Syftet är att visa vad LSS-insatser möjliggör. De korta filmerna kan toppa på webbplat-
sen fub.se, visas på vårens (2018) temakvällar med politiker och medlemmar samt under politik-
erveckan i Almedalen. Kanske även visas på tv inför valet 2018?

Särtryck av Unik-artiklar under vinjetten ”Stärk LSS – Stärk oss!”
Ett särtryck sammanställs under hösten 2017 med LSS relaterade artiklar som varit införda i Unik. 
Särtrycket kan fungera som ett stöd i lokalföreningarnas påverkansarbete under valåret 2018. 

     7



Valet 2018
Politikerveckan i Almedalen
Riksförbundet FUB medverkar med flera seminarier i Almedalen 2018. Teman för seminarierna 
utgår ifrån de prioriterade intressepolitiska områdena, dvs. LSS, skola och utbildning samt hälsa 
och vård. Seminarierna ska vara kognitivt tillgängliga. De anordnas i samarbete med Kaustik, ett 
IT- och kunskapsföretag, som arrangerar mötesplatsen ”Full delaktighet” under politikerveckan i 
Almedalen. Detta innebär att seminarierna kommer att filmas och därigenom bli tillgängliga även 
för dem som inte har möjlighet att närvara i Almedalen. 

Tidningen UNIK kommer ha ett tema nummer i nummer 3 där samtliga partier får ge svar på 
ställda frågor Riksförbundet FUB.
Under hela valåret kommer budskap, ett för varje insatts, inom vinjetten ”Stärk LSS – Stärk oss” 
att arbetas fram och spridas. Budskapen ska spridas nationellt, regionalt och lokalt inom hela 
FUB:s organisation.
Rörlig bild, så som korta filmer, publiceras med budskapen där spridning sker via FUB:s samtliga 
kommunikations kanaler och sociala medier.

Under hösten 2017 har vi ansökt om pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF) för att driva ett projekt inför Skolval 2018. Skolvalet är tillför att stärka demokratin 
och uppmuntra unga att rösta i riksdagsvalet. Om vi blir beviljade medel kommer vi under våren 
2018 spela in en film tillsammans med elever som går i gymnasiesärskolan. Syftet med projektet 
är att sprida kunskap om demokrati, demokratiska rättigheter och vikten av att rösta bland unga 
personer som går i särskolan. Filmen kommer lyfta specifika frågor om det demokratiska systemet 
och är även en uppmaning om att rösta i skolvalet. I filmen kommer vi på ett tillgängligt sätt visa 
varför det är viktigt att rösta, visa hur en omröstning går till och olika scenarion som kan uppstå i 
en valsituation. Filmen riktar sig framför allt till ungdomar som går i särskolan, men kommer även 
vara enkel att använda i olika verksamheter där denna målgrupp befinner sig, som t.ex. skolan 
och fritidsverksamheter riktad till målgruppen. I samband med att filmen släpps kommer vi arrang-
era en releasefest med och för filmens primära målgrupp samt politiker och andra relevanta ak-
törer som arbetar med demokratifrågor ur ett funktionsrättsperspektiv. 

Skola och utbildning
FUB:s Utbildningskommitté fortsätter sitt påverkansarbete under kommande verksamhetsår. Kom-
mittén kommer bland annat följa och uppvakta den pågående Komvuxutredningen samt belysa 
viktiga skolfrågor för FUB:s målgrupp inför valet 2018. Utöver detta kommer kommittén bevaka 
skolpolitiska frågor, besvara remisser, delta i nationella samverkansråd och nätverk och fortsätta 
driva påverkansarbete på olika sätt. Utbildningskommittén kommer under året utveckla FUB:s 
ställningstaganden inom området skola och utbildning. 

Nationell skolundersökning bland FUB:s målgrupp  
Kansliet har lämnat in ett tjänsteutlåtande med förslag till förbundsstyrelsen om att genomföra en 
nationell undersökning bland FUB:s medlemmar och målgrupp inom området skola. Anledningen 
till förslaget är att det finns ett behov av mer kunskapsunderlag som vi kan använda i FUB:s in-
tressepolitiska arbete inom skolområdet. Det är viktigt att FUB:s arbete tar avstamp i faktisk empiri 
och underbyggda argument. Syftet med den föreslagna undersökningen är därför att samla in data 
från FUB:s medlemmar och målgrupp, vilket sedan kan fungera som underlag för FUB:s påver-
kansarbete. 
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Om förbundsstyrelsen godkänner förslaget kommer arbetet med undersökningen ske med hjälp av 
en extern aktör med expertis inom marknads- och opinionsundersökningar. Undersökningen kan 
sedan kompletteras ytterligare med t.ex. djupintervjuer för att på så vis få tillgång till såväl kvalita-
tiv som kvantitativ data.

Kognitiv och kommunikativ tillgänglighet 
FUB arbetar enligt tidigare antagen handlingsplan för FUB:s arbete med kognitiv och kommunika-
tiv tillgänglighet med att sprida kunskap och medvetenhet till den egna rörelsen om vad kognitiv 
och kommunikativ tillgänglighet är. Den viktigaste kanalen är tidningen Unik som når alla medlem-
mar. I varje nummer av Unik ska något om kognitiv och kommunikativ tillgänglighet finnas med. 
I arbetet med LSS kvalitetsstandard lyfts kognitiv och kommunikativ tillgänglighet.
Klippans riksstämma 2018 ska göras tillgänglig för personer med utvecklingsstörning

Hälsa och vård
FUB:s kommitté för hälsa och vård har tagit fram en plan för kommitténs arbete under år 2018. 
Kommittén planerar att:

• Träffa länsförbund för att ge och ta emot information och verktyg, bl.a. om policy hälsa och     
 vård samt lokala och regionala avtalsmallar för läkarmedverkan.
• Träffa läns Inre Ringen Sverige föreningar. 
• Träffa Socialstyrelsen i olika samarbeten kring hälsa och vårdfrågor.
• Träffa Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i olika samarbeten kring hälsa och vård  
 frågor.
• Medverka i nätverksträffar hos Funktionsrätt Sverige sex gånger per år kring jämlik hälsa.
• Medverka i nätverksträff kring psykisk ohälsa hos Mind, två gånger per år.
• Medverka i dialogforum anordnade av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, två gånger  
 per år.
• Medverka i dialogforum anordnade av Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, 2 gånger per  
 år.
• Delta i konferenser kring hälsa och vårdfrågor.
• Anordna ett seminarium med tema hälsa och vård för personer med utvecklingsstörning  
 under politikerveckan i Almedalen.
• FUB framtida temadagar efter valet – hälsa och vårdfrågor
• I samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland, RCC, fortsätta nationella  
 projekt med att ta fram en broschyr kring bl.a. hälsosam livsstil.
• Besvara remisser inom hälso- och vårdområdet.
• Skriva artiklar i FUB:s medlemstidning UNIK.
• Fortsätta prioritera påverkansarbete om årliga hälsokontroller samt hörsel- och syn  
 undersökningar för vuxna, som bor i bostad enligt LSS.
• Skriva en delregional avtalsmall vad gäller ansvar och befogenheter för medföljande per  
 sonal i LSS-verksamheter, när en person som bor i bostad enligt LSS vårdas på sjukhus. 
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Fosterdiagnostik
Riksförbundet FUB var med och startade ”Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik 
(Snif)” år 2015. Nätverket är unikt då det samlar både representanter från intresseorganisationer 
och representanter från ett brett spektrum av professioner.  Just nu sker stora förändringar kring 
fosterdiagnostik då införandet av icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) är högaktuellt. Det pågår dis-
kussioner hos många aktörer om hur man bäst ska agera så att blivande föräldrar får möjlighet att 
kunna göra informerade val kring fosterdiagnostik. Kvalificerad, uppdaterad och relevant kunskap 
och information måste finnas tillgängligt över hela landet. Som ett led i detta arbete har nätverket 
t.ex. tagit fram en informationsbroschyr om Downs syndrom, som publicerades i september 2017. 

Övrigt pågående arbete, som fortsätter under 2018, omfattar samarbete med viktiga information-
skanaler, t.ex. Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU och 
1177 Vårdguiden. Parallellt med detta arbetar nätverket med riktlinjer för hur man kan lyfta den 
etiska debatten kring fosterdiagnostik, som väntas få växande uppmärksamhet under 2018. (Des-
sa riktlinjer tas fram under nätverkets reflektionsdagar i slutet av oktober 2017). Information och 
länkar till nätverkets material publiceras i FUB:s samtliga informationskanaler. 
 
Internationellt arbete
Under 2018 fortsätter Riksförbundet FUB att arbeta tillsammans med MyRight samt ger stöd till de 
lokalföreningar, som bedriver egna utvecklingsprojekt i samarbete med MyRight. 
Även det nordiska samarbetet fortsätter inom ramen för NSR. I skrivande stund planeras ett NSR-
möte på Färöarna den 18-19 april 2018. Liksom tidigare kommer ansvarig tjänsteman för interna-
tionella frågor vara ansvarig för koordinering av utländska studiebesök på riksförbundets kansli.
Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige har medlemskap i Europé Internationellt. Medlemska-
pet innebär ett eventuellt deltagande under den årliga konferensen.  
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KUNSKAPSSPRIDNING

Arvsfondsprojekt
Riksförbundet FUB arbetar för närvarande med fyra projektansökningar till Arvsfonden. Två av 
dessa skickades in till Arvsfonden under år 2017 och FUB inväntar just nu svar gällande om vi 
beviljats projektmedel. Arbetet med de andra två ansökningarna beräknas bli färdigt under hösten 
2017. Även här är vår förhoppning att vi kommer få beviljade projektmedel och därmed kunna 
starta upp arbetet under 2018. 

Arbetet under kommande verksamhetsår kommer således bestå i att bistå med eventuella kom-
pletteringar inför Arvsfondens beslut, starta upp, handlägga våra beviljade Arvsfondsprojekt. 
Vidare att delta i projektens styrgrupper och hantera övriga kontakter och förfrågningar gällande 
FUB:s Arvsfondsprojekt.  

Projektet Begriplig text
Under 2016 startades projektet ”Begriplig text och information för alla” tillsammans med Dyslex-
iförbundet FMLS, Afasiförbundet och Autism- & Aspergerförbundet. Projektet finansieras av Arvs-
fonden. 
Projektet ska arbeta i tre år för att öka och sprida kunskap om begriplig och enkel text och sam-
hällsinformation. Projektet ska samarbeta med bland andra Myndigheten för Tillgängliga Medier 
(MTM) och Språkrådet. 

Konferens om flerfunktionsnedsättning
Den 23-24 april 2018 anordnas konferensen ”Livets möjligheter” i Stockholm. Målgrupp är anhöri-
ga till personer med flerfunktionsnedsättning, personal och beslutsfattare. Konferensen syftar till 
att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktion-
snedsättning. Konferensen är ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, 
Riksförbundet FUB, RBU, SRF, Bräcke diakoni, Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, 
Ågrenska, Föreningen JAG samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk 
neuropediatrisk förening.

Intradagar
Tidskriften Intra anordnar, i nära samverkan med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompe-
tens, två Intradagar i september 2018. Datum fastställs när avstämning av Intradagarna för år 
2017 har genomförts. 

Syskonseminarium
Riksförbundet FUB arrangerar i slutet av år 2018 ett syskonseminarium för att möta behovet av 
stöd och information hos vuxna syskon till personer med utvecklingsstörning. Syftet med semina-
riet är dels att erbjuda en plats för erfarenhetsutbyte, dels samla in kunskaper om vuxna syskons 
behov av stöd. Riksförbundet FUB är även med i Arvsfondsprojektet ”Vuxensyskon” tillsammans 
med Bräcke Diakoni, RBU, Autism & Asbergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet, som startade hösten 2017, syftar till att uppmärksam-
ma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Förbund-
sjurist Julia Henriksson representerar FUB i projektets ledningsgrupp. 
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Äldrekonferens
Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum (projektägare) ett Arvsfond-
sprojekt, vars syfte är att ta fram ett kunskapsstöd som bland annat innehåller två webbaserade 
utbildningar om åldrande, demens och utvecklingsstörning. En utbildning riktar sig till yrkesverk-
samma och närstående och en riktar sig till personer med utvecklingsstörning.

Under 2018 kommer det anordnas två konferenser där intressanta föreläsare inom området del-
tar och det nya kunskapsstödet lanseras. I kunskapsstödet ingår förutom webbutbildning även 
en skrift. Konferensen ”Åldern har sin rätt”, för yrkesverksamma och närstående, äger rum den 8 
mars. Medan den kognitivt tillgängliga konferensen ”Åldern har sin rätt”, för personer med utveck-
lingsstörning, äger rum den 14 april. Konferenserna finansieras med projektmedel och deltagara-
vgift (prel. deltagaravgift för konferensen den 8 mars är 950 kr, för den 14 april 200 kr).

Medlemsstöd
Grundutbildning/fortbildning medlemsrådgivare och rättsombud. I november 2018 anordnas den 
årliga fortbildningshelgen i Solna för ideellt arbetande medlemsrådgivare och rättsombud. Vi plan-
erar även för att genomföra en grundutbildning av nya medlemsrådgivare och rättsombud. Denna 
utbildning genomförs, om tillräckligt många intresserade finns, i oktober 2018 (utbildningens första 
två dagar). Grundutbildningens tredje dag genomförs i anslutning till fortbildningshelgen i novem-
ber.
En arbetsgrupp är tillsatt att arbeta fram nya arbetsrutiner utifrån enkätundersökning av medlem-
srådgivarna och rättsombudens. Deras önskemål ska vara ledande i ett eventuellt nytt arbetssätt. 
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FLER OCH AKTIVA MEDLEMMAR

Länsförbundsträff
Under året arrangeras en länsförbundsträff där två representanter från varje länsförbund inbjuds 
att delta. Syftet med träffen är att ge inspiration samt möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte. 
Träffen anordnas förslagsvis en fredag på riksförbundets kansli. 

Översyn av medlemskap och medlemsavgifter
Underlätta medlemsvärvning genom ny struktur på medlemskap, stödmedlem, och medlem-
savgifter. En arbetsgrupp bildas bestående av Per Liljeroos, Robert Gardsäter och Jan-Åke Wen-
del. Ett underlag tas fram för beslut vid FS-mötet i november 2017, för eventuellt beslut på för-
bundsstämman 2018.

Översyn av medlemsregister
En arbetsgrupp bildas för att se över medlemsregistret. Underlag till beslut lämnas inför FS-mötet i 
november 2017. Ett eventuellt nytt system implementeras i slutet av 2108.

Nya medlemmar
En kampanj att värva nya medlemmar kommer under 2018 att tas fram. Material och budskap 
tas fram under första kvartalet av Riksförbundets kansli. Material delas ut till lokalföreningarna i 
syfte att värva nya medlemmar.  På webbplatsen ska funktionen ”att bli medlem” synliggöras och 
göra det enkelt att bli medlem.  En mindre aktivitet att värva medlemmar under 2018 och en större 
satsning under 2019 om den nya medlemsavgiften går igenom på förbundsstämman 2018.

Resursbank
Både Framtidsgruppen och länsförbund och lokalföreningar har efterlyst stöd i form av mallar, 
checklistor, blanketter, goda exempel från andra föreningar med mera. Under 2018 kommer detta 
stöd att byggas upp i form av en resursbank på Sharepoint.  I resursbanken ska det vara lätt att 
hitta och allt material ska dateras så att det blir lätt att se om man har aktuellt dokument. Där ska 
föreningarna kunna hämta det material de vill använda. Utifrån föreningarnas önskemål kommer 
innehållet i resursbanken fyllas på och uppdateras.
Policydokument
Samtliga aktuella policydokument som har fastställts av FS kommer läggas upp under intranätet. 
Utbildningskommittén och Hälsa och vård kommittén uppdaterar sina policydokument under 2018. 
Några av policydokumenten kan fungera som underlag för lokalföreningarna i deras påverkan-
sarbete under valåret 2018. 
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Rundringning till alla länsförbund och alla lokalföreningar
Under 2017 genomfördes en första rundringning till alla länsförbund och alla lokalföreningar. Det 
har fallit mycket väl ut och därför kommer rundringningen upprepas även 2018.
Syftet med rundringningen är:
- Skapa relationer och därmed en lätt kontaktväg mellan förening och kansli
- Komplettera information till årsrapport
- Samla in goda exempel
- Få mer kunskap om svårigheter och möjligheter
- Få veta mer om vad föreningen vill ha för stöd, och vad man anser fungerar bra/dåligt
- Sprida info om vilket stöd som finns och annan info föreningen efterfrågar
- Låta alla komma till tals och få vara med och påverka hur föreningsstödet ska utformas.

Översyn av administrativa processer och hjälpmedel
Under 2018 kommer den översyn av administrativa processer som startade under 2017 att fortsät-
ta. Syftet är att skapa rutiner och stöd både för länsförbund och lokalföreningar och för kansliet 
så att det blir lätt att göra rätt. Exempelvis när det gäller processen med årsrapportering där det 
behövs mer stöd i form av information och mallar.

Utveckling av Nyhetsbrevet
Under 2016 startade utgivningen av Nyhetsbrevet 11 ggr om året och även LSS-delen startade. 
Detta är något som uppskattats av många föreningar som aktivt använder de tips och nyheter de 
får i Nyhetsbrevet. 
Under 2017 har vi börjar med mer förenings/styrelseinformation i Nyhetsbrevet och under 2018 
kommer denna del utökas. I Nyhetsbrevet kommer då information och påminnelser inför olika sort-
ers deadlines, årsmöten, stämma, fondansökningar, utbildningsdagar etc.
Det har påbörjats ett arbete kring att hitta nya sätt att distribuera Nyhetsbrevet samt att ta fram 
olika riktade Nyhetsbrev som olika kategorier kan prenumerera på.

Statistik och beslutsunderlag
Under 2018 kommer kansliet arbeta vidare på att ta fram statistik, rapporter och beslutsunderlag 
till förbundsstyrelsen gällande medlemsantal, styrelseposter, åldersfördelning föreningar med 
mera. Syftet är att få fram fakta kring hur Riksförbundet ser ut och utvecklas så att styrelsen har 
ett bra beslutsunderlag. Kansliet kommer också arbeta vidare på att hitta goda exempel och nya 
sätt att arbeta på genom att se hur andra organisationer arbetar.

Nätverksträffar och annat stöd till anställda inom FUB
Under 2018 kommer två Nätverksträffar för FUB-anställda att genomföras. En träff med övern-
attning som pågår lunch till lunch och en endagsträff. Andra stöd och utvecklingsåtgärder för FUB-
anställda kommer att diskuteras under 2018 och eventuellt också implementeras. Syftet är att 
stärka kompetensutveckling, kunskapsutbyte och nätverk för FUB-anställda och därigenom också 
stärka länsförbunden och lokalföreningarna.

Fokusgrupper
Förändra strukturen genom att tillsätta fokusgrupper bestående av småbarns- och skolbarnsföräl-
drar samt en ungdomsgrupp. Detta för att få idéer att nå nya yngre medlemmar.
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Dialog med medlemmar
I högre grad besöka lokala verksamheter med minst ett besök i månaden.

Översyn av FUB:s digitala plattformar
En översyn av FUB:s digitala plattformar genomförs. Syftet är att FUB ska bli en modern, digital 
förening. En arbetsgrupp bildas, bestående av Per Liljeroos, Victoria Sjöström och Robert Gard-
säter.

Bowlingturnering
FUB anordnar en bowlingturnering under år 2018. Ett roligt sätt att locka fler och yngre medlem-
mar. För att delta måste man vara eller bli medlem i Inre ringen.

Turneringen marknadsförs även utanför våra egna kanaler, t.ex. i skolor, dagliga verksamheter, 
grupp- och servicebostäder, Parasport, andra organisationers medlemstidningar etc.

Förslag till upplägg:
1.  Lokalföreningarna anordnar en lokal bowlingtävling.  Två personer från varje lokalförening går  
     vidare till länsfinal.
2.  Länsförbunden anordnar en tävling med de personer från lokalföreningarna som gått vidare.     
     (För de län som inte har något länsförbund kan vi utse en lokalförening som får ordna länsfina   
     len.)
3.  Riksförbundet anordnar en stor riksfinal för de som gått vidare från länen. Viktigt med riktigt bra  
     priser (t.ex. IPads, 5 000 kr i resecheckar). Viktigt att budgetera för detta.
4.  En person från varje län deltar i riksfinalen.
5.  Riksförbundet står för resor och logi. (21 län, 1 deltagare, 1 handledare = 42 personer. Snabb  
     uppskattning av kostnader: 150 000-250 000 kr. Då ingår logi en natt, 3-rätters middag, resa,  
     hyra bowlinghall och vinster beräknat på Quality Globes prisuppgifter). Om länen behöver   
     ekonomiskt stöd från Riksförbundet för att hålla semifinalerna krävs mer i budget.
6.  Länsförbunden ansvarar för att anmäla länsvinnaren inkl. handledare till Riksförbundet. Namn,  
     ev. matallergi, handledare mm. behöver anmälas minst tre månader före finalen för att hålla  
     nere resekostnaderna.

FOKUSERAD KOMMUNIKATION

FUB:s kommunikationsstrategi
FUB:s kommunikationsstrategi handlar om hur vi på olika sätt och i olika kanaler berättar om vad 
FUB och Klippan gör, tycker och vill. 
Målet med FUB:s kommunikation är:
- Att FUB uppfattas som den viktigaste organisationen inom det intressepolitiska arbetet för per     
  soner med utvecklingsstörning
- Att det är självklart för personer med utvecklingsstörning och deras närstående att vara medlem 
  mar i FUB
- Att FUB uppfattas som en kompetent samarbetspartner för myndigheter och andra aktörer
- Att allmänhet och beslutsfattare får mer kunskap om livssituationen för personer med utveck-  
  lingsstörning
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Fokus för FUB:s kommunikation är delaktighet och mänskliga rättigheter. Modigt och innovativt 
berättar vi om människor med erfarenhet av utvecklingsstörning (egen eller andras), genom möjli-
gheter och goda exempel, men också vad som påverkar negativt. Personer med utvecklingsstörn-
ing ges en egen röst och även de närstående hörs.
FUB:s kommunikation är trovärdig, tydlig och saklig. All kommunikation bygger på fakta och vi vill 
dela med oss av kunskap och bidra till de sammanhang vi är i.
All kommunikation ska bygga på den uppförandekod och värdegrund som verksamheten vilar på. 
I kommunikationsstrategin finns en lathund för att göra kommunikationsplaner. En längre version 
finns för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.

 • FUB arbetar för att fler personer med utvecklingsstörning ska få berätta om sina   
  erfarenheter, tankar och åsikter, både i media och i våra egna kanaler. 
 • Vi arbetar för att knyta produktionen av FUB:s medlemstidning Unik närmare övrigt  
  arbete på förbundskansliet. Målet är att redaktören ska finnas på kansliet.
 • Förbundskansliet skickar ett nyhetsbrev till lokalt engagerade FUB:are i gång per  
  månad.
 • Förbundskansliet skickar ett nyhetsbrev till alla Inre ringen-sektioner fyra gånger per  
  år.
 • Sociala medier
  FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för FUB på Facebook 2500 personer  
  gillar sidan. Från FUB:s Facebooksida delar riksförbundet i stort sett alla nyheter från  
  Klippans och FUB:s webbplatser och när FUB omnämns eller uttalar sig i media.   
  Dessutom finns FUB:s Facebook-grupp. Den har över 7000 medlemmar och   
  många givande diskussioner. Även Inre Ringen har en Facebookgrupp, med över  
  1000 medlemmar. 
  FUB är också i viss mån aktiva på Twitter. 

• Webbplatsen
 På Klippans och FUB:s webbplatser publiceras nyheter och även annan information på   
 webbplatserna uppdateras. Exempel på regelbundna uppdateringar är tidningen Unik i pdf- 
 format, ledaren och remisser som besvaras av FUB. 
 Fokus under 2018 kommer vara på arbetet för att stärka LSS under tiden som regeringens  
 LSS-utredning pågår.
 Arbete sker kontinuerligt med underhåll och korrigering av webbplatsens funktioner där   
 sökordsoptimering är en av funktionerna som ska förbättras under 2018.

 Lokala webbplatser
 Inre Ringen-sektioner, FUB:s länsförbund och lokalföreningar kan skapa en egen lokal   
 webbplats. FUB:s kommunikatör ger utbildning och support till de lokala webbredaktörerna. 
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• Omvärldsbevakning
 Varje dag går riksförbundets kommunikatör igenom omvärldsbevakningen som samlas på  
 webbplatsen för att hjälpa alla aktiva i FUB och Klippan som vill hålla koll på vad som   
 händer i de frågor vi arbetar med:
 
 FUB:s frågor i media
 På “FUB:s frågor i media” kan du sedan ett par år läsa andras nyheter om FUB och om   
 LSS, tillgänglighet och annat som vi jobbar med.

 FUB i media
 Här samlar vi alla nyheter som handlar om vad FUB och Klippan gör och tycker. Både när  
 andra gör nyheter om FUB eller Klippan eller när vi själva deltar i debatten. Både lokal-  
 föreningar, länsförbund och riksförbundet. www.fub.se/fub-i-media 

 Debatt om FUB:s frågor
 På den här sidan samlar vi länkar till debattartiklar, insändare och ledartexter - inte bara   
  våra egna utan också andras. Vi länkar även till åsikter som vi i FUB inte håller med   
 om, eftersom vi gärna vill berätta vad som sägs i debatten kring våra frågor. www.fub.se/ 
 debatt-om-fubs-fragor 
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EN EKONOMI I BALANS

Ny resepolicy
En ny gemensam resepolicy, som ska gälla från och med år 2018, tas fram.

Översyn av medlemsavgiften
En översyn av medlemsavgiften genomförs.

Översyn av ekonomifunktionen
En översyn av ekonomifunktionen genomförs med syfte att sänka kostnaderna med bibehållen 
kvalité.

Översyn av intäkter och kostnader
Löpande sker översyn med syfte att öka intäkterna och sänka kostnaderna. En arbetsgrupp är 
bildad, bestående av Maria Sundström och Per Liljeroos.

Under 2018 kommer FUB börja fokusera på syskon till personer med utvecklingsstörning och ta 
reda på mer om deras situation. Utifrån det som framkommer ska vi ta fram ett förslag på projekt 
och skriva en ansökan för 2019 för att söka statsbidrag för den verksamheten. 
Under 2016 fick FUB ca 1.3 miljoner i gåvor, denna summa kan variera stort per år beroende 
på om vi får en eller flera större testamentesgåvor.  Det vore bra om vi kan öka och få många 
månadsgivare. Ett gott exempel från en annan organisation är tex Röda Korset som ökat anta-
let månadsgivare från 20 000 till 60 000. Om vi kan få fler som blir månadgivare och som har en 
summa som dras via autogiro kommer de troligtvis fortsätta. (Det ska mycket till innan man ändrar 
en autogirodragning)
Under 2018 ska vi ta fram en broschyr om gåvor samt göra det enklare att ge. Det ska bli enklare 
och tydligare hur man ger till FUB på vår webbsida. Genom att erbjuda autogiro kommer vi troligen 
också att behålla givare längre eftersom många låter autogirot ticka på.

Under 2018 ska kansliet ta fram en reklamfolder för 1956-klubben. Vi ska också undersöka vidare 
hur vi kan bredda konceptet med 1956-klubben, exempelvis genom att erbjuda VIP-medlemskap 
eller annat där företagen ger mer pengar.
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Sammanfattning av kapitlet intäkter
Det finns många olika sätt för FUB att öka intäkterna och vi kommer att jobba parallellt med flera 
olika sätt under 2018. Vi kommer att:
 • söka anhörigbidraget från Socialstyrelsen
 • Förbundsstyrelsen lägger förslag till Förbundsstämman om förändring av medlemskap  
   och avgift i syfte att öka antal medlemmar och få medlemsregister att fungera bättre
 • ta fram en folder om gåvor, samt underlätta på webbsidor att ge i syfte att öka gåvor
 • söka efter nya fonder/stiftelser att söka medel från
 • ta fram en folder för 1956-klubben samt se om vi kan bredda konceptet i syfte att få fler  
   och mer sponsorer/sponsorintäkter
 • göra reklam för och använda oss av Sponsorhuset vilket kommer att ge FUB pengar för  
   varje köp som görs där
 • börja se över vilka möjligheter som finns att få in pengar för      
   föreläsningar/material/utbildning

Digitala mötesformer
Ett sätt att minska kostnader för möten är att ersätta fysiska möten med Skypemöten etc. Under 
2018 utreds, och införs, olika digitala mötesformer. 

Översyn av FUB:s webbutik
En översyn av FUB:s webbutik och hantering beställningsmaterial genomförs i syfte att minska 
kostnaderna.

Projektfinansiering
Projektfinansieringen sker främst med projektmedel från Arvsfonden till projekt, som Riksförbundet 
FUB driver och utvecklar inom olika områden som är viktiga för FUB:s målgrupp. Under hösten 
2017 skickade Riksförbundet FUB in en ny ansökan till Postkodens specialprojekt för att utveckla 
vårt arbete för och med unga personer med utvecklingsstörning. Vi inväntar svar angående denna 
ansökan. Förhoppningen är att FUB kommer att beviljas projektmedel och därmed ges möjlighet 
att arbeta vidare med att starta upp detta projekt under 2018. Om FUB inte beviljas medel kommer 
vi istället fokusera på att arbeta fram en ny ansökan för Postkodens Specialprojekt under 2018. 

Unik försäkring
Öka antalet försäkringstagare. Under 2018 marknadsföra den kollektiva försäkringen.


