
Verksamhetsplan 2018
på lättläst

Verksamhetsplanen beskriver vad 
Riks-FUB ska göra under 2018



            Sidan

En förening och en styrelse - sida vid sida       3

FUB ska påverka samhället          8

Valet 2018            11

Att sprida kunskap          15

Fler och aktiva medlemmar         17

Arbetet på kansliet och hjälpmedel        19

Ekonomi            24

Förbundsstämman 2018

Här är FUBs förslag på verksamhetsplan

som handlar om vad FUB ska arbeta med 2018.

På FUBs förbundsstämma bestämmer ombuden om verksamhetsplanen.



En förening och en styrelse – sida vid sida

Inre Ringen Sverige

Klippan har bytt namn till Inre Ringen Sverige.

Inre Ringen Sverige ska få en egen budget

så att styrelsen själv kan planera hur den ska arbeta.

Det här ska Inre Ringen Sverige arbeta med 2018.

LSS
På Inre Ringens ordförandekonferens pratade man om LSS.

En rapport om vad deltagarna tyckte ska bli bättre i LSS

ska lämnas till LSS-utredningen 2018.

Inre Ringen Sverige ska bestämma

vad de särskilt vill jobba med i LSS.

FNs konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Sverige ska undersöka  

en person i en gruppbostad som inte fått kontaktperson.

De ska överklaga beslutet för att det inte stämmer

med FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Inre Ringen Sverige ska följa fallet

om kammarrätten vill ta upp det.
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Frågor om äldre med utvecklingsstörning
Svenskt Demenscentrum ska ta fram en kurs och göra material

om att ha en utvecklingsstörning och bli äldre.

Personer med utvecklingsstörning och personal inom LSS

ska få information om materialet.

Medlemmar i Inre Ringen Sverige kommer att bli inbjudna

till en konferens som är lätt att förstå.

Valet 2018
Studieförbundet Vuxenskolan, SV och FUB ska starta

studiecirklar om valet.

SV har gjort en utbildning om hur man kan bli en lättläst politiker.

Inre Ringen Sverige kan använda materialet

när de träffar politiker.

På Riksstämman kommer valet vara en del av programmet.
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Läger om valet för unga vuxna
Riksförbundet kommer att ordna ett helgläger om valet för personer 

mellan 18 och 30 år.

Deltagarna kommer att få kunskap om demokrati

och att det är viktigt att rösta.

De kommer att träffa unga politiker.

På lägret kan unga personer bli intresserade av att vara med i FUB.

Arbete, ekonomi och habiliteringsersättning
Riksförbundet FUB ska arbeta för att

alla på daglig verksamhet får habiliteringsersättning.

Regeringen har beslutat att LSS-utredningen ska

undersöka habiliteringsersättning.

Inre Ringens styrelse kommer att få information om det

och kanske träffa politiker tillsammans med Riksförbundet

för att diskutera habiliteringsersättning.
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Jobb istället för daglig verksamhet
Flexjobbsutredningen vill undersöka

hur fler kan få jobb istället för daglig verksamhet.

Inre Ringens styrelse kommer att få en rapport

om utredningens förslag.

Forskning
Forskare har fått information av Riksförbundet 

om hur viktigt det är att personer med utvecklingsstörning

kan tala om vad de tycker och vill.

Riksförbundet har informerat forskare om utvecklingsstörning.

Skola
Inre Ringens styrelse har gjort en lista

om vad som är viktigt när det gäller olika slags skolor.

Styrelsen ska bestämma vilka skolfrågor de ska jobba med under 2018.
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Utbildning för handledare 
Inre Ringens styrelse vill börja arbeta

efter delaktighetsmodellen igen.

Styrelsen vill arbeta tillsammans med förbundsstyrelsen

om en särskilt LSS-fråga.

Ett uppdaterat material för handledare ska tas fram.

Informatörer
Inre Ringen vill att fler personer med utvecklingsstörning

ska vara med i tv och tidningar.

En informatörsutbildning kommer att ordnas

för Inre Ringens styrelse under hösten 2018.
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FUB
FUB ska påverka samhället

LSS
FUB har ordnat fem LSS-dagar på olika platser i Sverige

tillsammans med länsförbunden där och informerat

om hur FUB och Funktionssätt Sverige har arbetat med LSS-utredningen.

Medlemmar i FUB och Inre Ringen har berättat

om sina stöd enligt LSS och om vad som kan bli bättre.

FUB ska arbeta särskilt med LSS under 2018

eftersom staten utreder LSS och assistansersättningen.

FUB kommer att lämna sina åsikter när utredningen är klar.

och informera alla i FUB om utredningens förslag.

Staten utreder också Socialtjänstlagen och FUB ska även arbeta med det.
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Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp om LSS
FUB är med i arbetsgruppen om LSS i Funktionsrätt Sverige

och ska arbeta med det under våren 2018

och planera ett möte med riksdagsledamöter.

LSS-rapport med medlemmarnas berättelser
LSS-utredarna kommer att få en rapport

med synpunkter från FUB-medlemmarna

som var med på LSS-dagarna.

Rapporten kommer att finnas på lättläst också.

FUB kommer att våren 2018 ordna fyra temakvällar på olika platser i Sverige

då man ska diskutera FUBs LSS-rapport för att påverka politikerna där.

Utredning om vilket ansvar föräldrar har
LSS-utredningen ska undersöka hur reglerna kan bli tydligare för

vad som är föräldrars ansvar när man bestämmer om

personlig assistans.

FUB, tillsammans med en jurist, ska göra en egen utredning också.
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Webinarium
Föreningar och medlemmar som inte kan vara med på temakvällarna

ska kunna se och lyssna på mötena på internet.

Det kallas för webinarium.

Korta filmer 
FUB ska göra korta filmer där medlemmar i Inre Ringen berättar

om vilka problem de har med LSS stöd.

Filmerna ska visas på FUBs hemsida, för politiker

och under veckan i Almedalen.

Artiklar från tidningen Unik
Artiklar om LSS från Unik ska tryckas

så att föreningarna kan använda dem inför valet.
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Valet 2018
Politikerveckan i Almedalen
Riksförbundet FUB ska ordna flera möten i Almedalen 2018

om LSS, skola, hälsa och sjukvård.

Mötena ska vara lätta att förstå och de kommer att filmas

så att alla kan se dem.

Tidningen Unik kommer ha ett nummer där alla partier

får svara på frågor från FUB.

FUB kommer att sprida filmer om varje LSS-stöd

i hela Sverige och i hela FUB.

FUB har sökt pengar för att uppmuntra ungdomar i särskolan att rösta

och göra en film med elever från gymnasiesärskolan.

Filmen kommer att tala om varför det är viktigt att rösta och

hur man röstar.

Filmen vänder sig till ungdomar i särskolan.

När filmen är klar kommer den visas 

för ungdomar i särskolan och politiker.
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Skola och utbildning
FUB kommer att följa utredningen om Komvux och diskutera med politiker 

om skolan för personer med utvecklingsstörning.

FUB kommer att arbeta med skolfrågor på olika sätt.

Undersökning om skola  
Det behövs mer kunskap om skolan

och det är viktigt att FUB har fakta när FUB ska påverka.

Därför ska FUB fråga medlemmarna om

vad de har upplevt i skolan.

Tillgänglighet
FUB fortsätter med att sprida kunskap

om tillgänglighet till alla medlemmar.

I varje nummer av Unik ska det finnas något att läsa om tillgänglighet.

Inre Ringens riksstämma 2018 ska vara tillgänglig för

personer med utvecklingsstörning.

     12



Hälsa och vård
FUBs kommitté för hälsa och vård 

ska träffa länsförbunden och Inre Ringens föreningar 

för att diskutera hälsa och vård.

Kommittén ska samarbeta med Socialstyrelsen,

Sveriges kommuner och landsting, Funktionsrätt Sverige

och andra föreningar och myndigheter.

Kommittén ska ordna ett möte i Almedalen

om hälsa och vård för personer med utvecklingsstörning.

Kommittén ska göra en broschyr om att leva hälsosamt,

skriva i Unik och arbeta för hälsokontroller och

undersökningar av hörsel och syn hos vuxna 

som bor i LSS-bostad.
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Fosterdiagnostik
Fosterdiagnostik är när man undersöker ett foster.

FUB diskuterar tillsammans med många andra 

om hur man kan diskutera fosterdiagnostik 

på ett bra sätt och 

om hur föräldrar kan få information om fosterdiagnostik.

Arbete i andra länder
Riksförbundet fortsätter att ge stöd till de föreningar

som samarbetar med MyRight,

som ger stöd till personer med utvecklingsstörning i andra länder.
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Att sprida kunskap

Arbeten som Arvsfonden betalar
FUB arbetar med fyra ansökningar till Arvsfonden.

Begriplig text
FUB är tillsammans med andra förbund med i Begriplig text

som ska öka kunskapen om begriplig och enkel text.

Konferens om flera funktionshinder
FUB ska tillsammans med många andra förbund ordna

konferensen Livets möjligheter

som ska öka kunskapen om personer med flera funktionshinder

så att man förstår dem bättre.

Konferensen är för familjer, personal och politiker.

Intradagar
Tidningen Intra ordnar konferens i två dagar om forskning.
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Seminarium om att vara syskon
FUB ska ordna ett seminarium 

som handlar om vilket stöd och vilken information syskon

till personer med utvecklingsstörning kan behöva.

Äldrekonferens
FUB ska ordna konferenser och utbildningar

om att bli äldre, demens och utvecklingsstörning.

FUB ska också göra en skrift om äldre

för familjer och personal.

FUB ordnar en lättbegriplig konferens om att bli äldre

för personer med utvecklingsstörning.

Stöd till medlemmar
FUB ordnar utbildningar för medlemsrådgivare och rättsombud.

En arbetsgrupp ska arbeta fram nya sätt att arbeta

för medlemsrådgivare och rättsombud.
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Fler och aktiva medlemmar

Länsförbundsträff
Två personer från varje länsförbund ska vara med på en träff

för att lära av varandra.

Medlem, stödmedlem och medlemsavgift
En arbetsgrupp ska ge ett förslag på förbundsstämman

på hur man kan vara medlem eller stödmedlem i FUB

och medlemsavgifter.

                                            

Medlemsregister
En arbetsgrupp ska undersöka hur medlemsregistret kan fungera.

      

Nya medlemmar
FUB kommer att ha en kampanj för att få nya medlemmar.

Kansliet ska ta fram material, som lokalföreningarna ska få.

Det ska bli enkelt att bli medlem på webbplatsen.
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Resursbank
Det ska finnas blanketter, bra exempel och mera

på ett särskilt ställe på webbsidan.

Det ska vara lätt att hitta och man ska se

om materialet man vill ha fortfarande gäller.

                          

Så här tycker FUB
Det ska finnas särskilda dokument

där det står vad FUB tycker i ett ämne.                     

De ska finnas i intranätet och FUB-föreningarna kan använda dem

i arbetet inför valet.

FUB ska ringa till alla förbund och föreningar
Riksförbundet ska fortsätta med att ringa till alla länsförbund

och lokalföreningar för att få bra kontakt    

mellan kansliet och föreningen, få information,

få goda exempel, kunskap om vad som varit svårt och vad som gått bra,

och för att få veta vilket stöd föreningen behöver.        
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Arbetet på kansliet och hjälpmedel
Riksförbundet kommer att fortsätta arbetet

med att göra stödet till länsförbunden och lokalföreningarna bättre,

till exempel information och blanketter för rapporterna varje år.

Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet kommer 11 gånger om året

och har en särskild del om LSS och information från förbundsstyrelsen.

Under 2018 kommer det finnas påminnelser om

årsmöten, ansökningar och utbildningar.

Riksförbundet har börjat ett arbete med hur Nyhetsbrevet

ska skickas ut och med olika nyhetsbrev om särskilda ämnen.

Statistik
Kansliet kommer att arbeta vidare med

att ta fram statistik och rapporter till förbundsstyrelsen

om antal medlemmar, styrelser, och annat

så att förbundsstyrelsen har fakta

när den ska besluta.

Kansliet kommer också att berätta om bra exempel

genom att se hur andra föreningar arbetar.
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Träffar och annat stöd till anställda i FUB
Anställda i FUB kommer att träffas två gånger 2018.

Kansliet kommer att diskutera stöd för de anställda

så att de får mer kunskap.

Fokusgrupper
Särskilda grupper ska finnas för föräldrar till småbarn och skolbarn

för att få nya yngre medlemmar.

Besöka lokalföreningar
Riksförbundet ska besöka lokalföreningar minst en gång i månaden.

Webbsida med mera
Riksförbundet ska arbeta för att webbsidan

och annat på internet blir modernt.
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Bowlingturnering
Riksförbundet FUB ska ordna en bowlingturnering 2018

för att få fler och yngre medlemmar.

De som är med måste vara medlemmar i Inre ringen.

Skolor, dagliga verksamheter, gruppbostäder, andra föreningar

ska få information om bowlingturneringen.

Turneringen börjar med att lokalföreningarna ordnar en bowlingtävling

och två från varje förening går vidare till final i länet.

Sedan ordnar Riksförbundet en stor riksfinal.

De som vinner får bra priser.

Riksförbundet betalar resor och hotell.

Det kommer att kosta cirka 250 tusen kronor.
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Berätta om FUB och Inre ringen
Alla ska förstå att FUB är den viktigaste föreningen

i arbetet för personer med utvecklingsstörning.

Det ska vara självklart att personer med utvecklingsstörning

och deras familjer är med i FUB.

FUB ska vara en förening med kunskap som samarbetar med myndigheter.

Politiker och alla andra ska få mer kunskap

om hur personer med utvecklingsstörning lever.

FUB ska arbeta för mänskliga rättigheter

och för att alla ska vara med i samhället.

FUB ska berätta om människor med utvecklingsstörning.

Fler personer med utvecklingsstörning ska själva berätta.

Tidningen Unik ska samarbeta mer med kansliet

och redaktören ska finnas på kansliet.

Kansliet ska skicka ett nyhetsbrev till Inre Ringen-sektioner

fyra gånger om året.

Riksförbundet berättar om alla nyheter

på FUBs och Inre Ringens facebooksidor.



     23

Dessutom finns FUBs facebookgrupp med över 7000 medlemmar

och Inre Ringens facebookgrupp.

På dem kan man följa intressanta diskussioner.

Webbplatsen
På FUBs och Inre Ringens webbsidor finns ny information

och tidningen Unik.

Under 2018 kommer mycket att handla om LSS.

Inre Ringen och FUBs länsförbund och lokalföreningar

kan ha egna hemsidor och få utbildning i att sköta dem.

Bevaka vad som händer
Varje dag går en anställd på kansliet igenom

vad tidningar och andra skrivit om sådant som är viktigt

och lägger ut det på webbplatsen så att alla som jobbar i FUB

får veta vad som händer.

FUBs frågor i tidningar och på internet
På FUBs frågor i media kan man läsa andras nyheter om

FUB och LSS och när FUB är med i debatten.
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Ekonomi
Resor
Ny regler för resor ska gälla från 2018.

Medlemsavgiften
FUB ska undersöka medlemsavgiften.

 

Mindre kostnader
FUB ska undersöka hur ekonomin sköts

för att kostnaderna ska bli mindre

men servicen ändå vara bra.

Inkomster och kostnader
En arbetsgrupp ska arbeta för

att öka inkomsterna och sänka kostnaderna.

FUB ska söka statsbidrag för att kunna arbeta

för syskon till personer med utvecklingsstörning.

FUB ska arbeta för att fler vill ge bidrag till FUB varje månad.

FUB ska erbjuda autogiro.
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Mer inkomster
Det finns många sätt att få in mer pengar till FUB.

∙ Söka anhörigbidrag från Socialstyrelsen.

∙ Ändra medlemsavgiften och sättet att vara medlem.

∙ Göra det lättare att ge pengar på webbsidan

   och göra en skrift om gåvor.

∙ Göra reklam för 1956-klubben och få mer bidrag från företag.

∙ Undersöka om FUB kan ta betalt för föreläsningar och utbildningar.

Möten
FUB ska undersöka om FUB kan ha möten med Skype

istället för att människor åker till ett möte.

Särskilda arbeten
FUB har sökt pengar från Postkoden

för att kunna arbeta för unga personer med utvecklingsstörning.

Unik försäkring
FUB ska arbeta för att fler använder Unik försäkring.            


