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FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 

 

Inledning 
 

Alla människor har lika värde.  

Det är viktigt för allt som Riksförbundet FUB gör.  

 

FUB ska arbeta särskilt med  

två dokument under åren 2020 till 2024.  

Viktiga ord i dokumenten är jämställdhet och jämlikhet.  

Dokumenten säger också vilka rättigheter  

alla människor har.   

 

De två dokumenten är:  

• Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. 

• FN:s konvention om rättigheter för personer  

med funktionsnedsättning 

 

FN-konventionen kallas också Funktionsrättskonventionen.  

Den började gälla i Sverige år 2009. 

 

Agenda 2030 
 

FN:s länder bestämde om Agenda 2030 i september år 2015.  

Agenda 2030 är en plan för vad alla länder måste göra  

för att det ska bli fred i världen  

och för att världen ska bli mer rättvis och jämlik.  

 

Länderna i världen har kommit överens  

om målen för Agenda 2030.  

De har också bestämt en tidsplan för de olika målen.  

Planen är fram till år 2030.  

Alla länder och människor måste arbeta  

för att uppfylla målen. 

 

De viktigaste målen är att människor som är fattiga  

eller på andra sätt har det mycket svårt  

måste få bättre liv.  

Alla människor ska ha samma rättigheter.  

Alla har rätt till sina politiska, medborgerliga, sociala,  
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ekonomiska och kulturella rättigheter.  

 

Regeringen i varje land har ansvar för  

att målen blir uppfyllda.  

Men hela samhället måste hjälpa till.  

Det betyder att staten, kommuner och regioner  

måste arbeta med målen.  

Men det betyder också att forskning och företag  

måste arbeta med målen. 

 

Riksförbundet FUB och andra funktionsrättsorganisationer  

är också viktiga i arbetet med Agenda 2030.  

Vi hjälper människor som själva kan ha svårt att säga vad de tycker.  

Men för att vi ska kunna göra det  

måste vi vara många medlemmar och fler aktiva medlemmar.  

 

FUB ska därför under åren 2020 till 2024 arbeta särskilt  

med att få fler medlemmar som är ungdomar och unga vuxna.  

Vi ska också arbeta med  

att få nya medlemmar från olika kulturer. 

 

Målen i Agenda 2030 
 

Agenda 2030 har 17 globala mål och 169 delmål.  

Riksförbundet FUB ska arbeta särskilt med åtta globala mål: 

 

• Ekonomi – mål 1 

• Hälsa – mål 3 

• Utbildning – mål 4 

• Jämställdhet – mål 5 

• Arbete och sysselsättning – mål 8 

• Jämlikhet – mål 10 

• Bostad – mål 11 

• Tillgänglig information – mål 16 
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Ekonomi 

Mål 1 i Agenda 2030  

 

Det ska inte finnas någon fattigdom. 

Alla människor ska kunna leva ett bra liv. 

 

 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• LSS-lagen säger att alla ska kunna leva ett gott liv.  

 Den lagen måste följas. 

 

• Merkostnadsprincipen ska gälla.  

 Det betyder att en person med funktionsnedsättning  

 inte ska betala extra kostnader  

 på grund av sin funktionsnedsättning.    

 

• Aktivitetsersättningen och sjukersättningen ska öka  

 på samma sätt som lönerna i Sverige.  

 Bostadstillägget ska öka på samma sätt  

 som hyrorna i Sverige. 

 

____________________________________________________ 

 

Hälsa 

Mål 3 i Agenda 2030 

 

Människor i alla åldrar ska kunna må bra. 

 

 

 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Alla har rätt till bästa möjliga fysisk hälsa och psykisk hälsa. 
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• Personal med rätt och bra kompetens  

 ska ge stöd och service enligt LSS.  

 Då kan personens hälsa och livskvalitet bli bra.  

 Personalen måste ha kompetens om kognitiv tillgänglighet  

 och om anpassad kommunikation  

 för att kunna ge bra stöd till personen. 

 

• Alla ska ha hälsovård, sjukvård, habilitering  

 och rehabilitering av god kvalitet.  

 God kvalitet är att inte bli diskriminerad  

 på grund av sin funktionsnedsättning. 

  

 God kvalitet är att få ett bra bemötande  

 från hälsovårdspersonal och sjukvårdspersonal.  

 Det är också att få längre tid vid en undersökning  

 om personen behöver det  

 och att få stöd till att förbereda ett läkarbesök.  

  

 Människor i alla åldrar ska må så bra som möjligt. 

 

____________________________________________________ 

 

Utbildning 

Mål 4 i Agenda 2030 

 

Alla människor ska få en bra utbildning  

med god kvalitet. 

Alla människor ska ha möjlighet  

att utbilda sig under hela livet. 
 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Alla elever har rätt att få lära sig så mycket de kan.  

 Lokaler, digitala verktyg och sätten att arbeta  

 måste därför vara så att de fungerar bra  

 för varje elev.  

 

• Skolan ska vara för alla.  

 Därför måste de olika skolformerna samarbeta mer.  
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 Alla ska ha rätt att välja skolform, skola  

 och olika utbildningar. 

 

• Alla har rätt att fortsätta lära under hela livet.  

 Ålder eller funktionsnedsättning ska inte påverka.  

 Därför måste det finnas olika alternativ till utbildning  

 efter gymnasiesärskolan.  

 Personal i daglig verksamhet måste också ha kunskap  

 om vuxenpedagogik. 

 

____________________________________________________ 

 

Jämställdhet  

Mål 5 i Agenda 2030 

 

Kvinnor och män, pojkar och flickor  

ska alla ha samma möjligheter. 

 

 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Kvinnor och män ska ha samma möjlighet  

 att påverka samhället och sina liv.  

 De ska ha samma möjlighet att få utbildning  

 och att få betalt för sitt arbete,  

 till exempel lönestöd. 

 

• Arbeta mot att kvinnor med funktionsnedsättning  

 drabbas av våld i sina relationer.  

 

• Flickor och kvinnor ska få samma stöd genom LSS  

 som män.  

 De ska få diagnos och insatser på samma sätt  

 som män.  

  

 Kvinnor och män ska få hjälpmedel på samma sätt.  

 Hjälpmedel ska kosta lika mycket  

 för män och för kvinnor.  



 
 
 

 

7 
 

 Det ska inte heller vara någon skillnad  

 i vilken ålder kvinnor och män får hjälpmedel. 

 

____________________________________________________ 

 

Arbete och sysselsättning 

Mål 8 i Agenda 2030 

 

Ett lands ekonomi ska växa  

på ett sätt som är bra under lång tid. 

Alla människor ska få vara en del i  

 landets ekonomiska utveckling. 

Alla människor ska ha ett bra arbete  

och bli behandlade rättvist  

och med respekt. 

 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Alla har rätt till arbete eller sysselsättning  

 så mycket som personen kan klara att göra.  

 

• Det måste gå att både ha ett arbete med lön  

 och ha daglig verksamhet eller studera. 

 

• Daglig verksamhet ska vara flexibel och meningsfull  

 så att den fungerar bra för varje person  

 och utvecklar personen. 

 

____________________________________________________ 
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Jämlikhet 

Mål 10 i Agenda 2030 

 

Skillnaderna i människors livskvalitet  

i världens olika länder ska bli mindre. 

Skillnaderna i människors livskvalitet  

 i samma land ska bli mindre.  

Alla människor ska få påverka  

och ta del av landets utveckling. 
 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Alla ska få vara med i samhället.  

 Alla ska få bestämma över sitt eget liv  

 och få vara med och påverka samhället.  

 

• Ekonomisk trygghet. 

 

• Alla har rätt till livskvalitet.  

 Varje persons liv är meningsfullt  

 och alla har en plats i samhället. 

 

 ____________________________________________________ 

 

Bostad 

Mål 11 i Agenda 2030 

 

Alla människor ska ha en bostad  

av god kvalitet. 

Länder och kommuner ska planera  

så att alla människor har en bostad  

 som personen har råd med.  

 
För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 
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• Alla har rätt att välja bostad.  

 Alla ska ha rätt att välja hur de vill bo  

 och var de vill bo. 

 Alla ska också få välja  

 vem de vill bo tillsammans med.   

 

• Kommunerna ska planera och bygga  

 tillräckligt många gruppbostäder och servicebostäder.  

 Alla som har behov av en bostad enligt LSS  

 ska kunna flytta till en sådan bostad  

 när de vill. 

 

• Personen som bor i bostaden  

 ska vara med och bestämma  

 om stöd och service i bostaden 

 och vem som ger stödet. 

 

____________________________________________________ 

 

Tillgänglig information  

En del av Mål 16 i Agenda 2030 

Information ska vara på ett sätt  

som alla människor kan förstå. 

 

 

 
 

För personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

betyder det: 

• Vi ska arbeta med universell utformning.  

 Universell utformning är att produkter, miljöer och tjänster  

 är gjorda på ett sätt så att alla kan använda dem. 

 

• Samhällsinformation ska finnas inläst, på lättläst svenska  

 och med bildstöd. 

 

• Digital delaktighet är anpassad IT.  

 Internet och sociala medier ska vara på ett sätt  
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 så att alla kan använda dem.  

 Därför måste personal i skola och i LSS-verksamheter  

 ha kunskap om anpassad IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hållbar organisation 
 

FUB måste vara en hållbar organisation  

för att vi ska vara framgångsrika.  

Det betyder att FUB:   

• har många medlemmar och att medlemmarna är aktiva 

• är en stark organisation i hela landet   

• är en organisation som andra tror på och litar på   

• har resurser för att arbeta lång tid med våra frågor.  

 

Fler medlemmar 

Under 2020–2024 ska FUB särskilt arbeta för  

att få nya medlemmar.  

Vi ska också arbeta för att medlemmarna ska vara aktiva  

och stanna kvar som medlemmar.  

 

FUB vill också ha större mångfald i organisationen.  

Det betyder att vi vill ha medlemmar i alla åldrar  

och fler medlemmar från olika kulturer.  
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Starkare organisation 

FUB:s länsförbund och lokalföreningar  

har redan många olika verksamheter.  

Det är verksamheter med utbyte av kunskap,  

med gemenskap, aktiviteter  

och arbete för att påverka samhället.  

 

FUB:s förbundsstyrelse och förbundskansliet  

ska utveckla stöd till hela organisationen.  

FUB:s medlemmar  

som själva har intellektuell funktionsnedsättning  

ska kunna säga vad de tycker och påverka mer.  

Det ska de kunna göra  

både i FUB och genom Inre Ringen.  

FUB vill att alla ska kunna vara med mer,  

alltså vara mer delaktiga.     

 

 

Trovärdig organisation  
 

Det finns mycket kunskap och erfarenheter i FUB,  

om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Det sprider vi till andra.  

 

FUB ska fortsätta vara  

den viktigaste organisationen för att göra livet bättre  

för personer med intellektuell funktionsnedsättning.   

 

 

FUB:s resurser ska vara hållbara 
 

De viktigaste resurserna i FUB är medlemmar  

och det arbete som medlemmar gör ideellt.  

Men för att FUB ska vara en hållbar organisation  

måste vi också arbeta med de ekonomiska resurserna.  

Det betyder att vi  

måste ha god kontroll av kostnaderna.  

Vi måste också utveckla nya sätt  

att få intäkter, alltså pengar.   

 


