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Motion 1 a

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 a:
Betalning till handledare
FUB har svårt att få handledare som kan ge stöd
till FUB:s medlemmar med funktionsnedsättning.
Handledare är viktiga för att alla medlemmar
ska kunna vara aktiva i vårt arbete
med att påverka samhället.
Vi behöver handledare i alla delar av organisationen,
alltså lokalt, regionalt och centralt.

Förslag
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för rätten att ha en handledare.
Handledaren ska finna under lång tid
och ge det stöd som personen behöver.
Staten ska betala arvode till handledare.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska göra filmer med information
om vad en handledare är.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska starta utbildning av handledare
lokalt och regionalt.
RiksFUB ska be länsförbund och lokalföreningar
att betala arvode till handledare
så länge som staten inte gör det.

Motionen är skriven av
Inre Ringen Sveriges styrelse:
Anna Hildingsson, Markus Petersson,
Per-Åke Berglund, Sandra Johansson,
Gunilla Karlsson, Kristine Peterson
och Elin Vesterlund
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På lättläst

Motion 1 b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 b:
Betalning till handledare
Det är svårt att hitta handledare
som kan ge stöd till våra medlemmar.
Vi behöver handledare i alla delar av organisationen.
Vi vill att staten ska betala arvode till handledare
på samma sätt som för teckentolkar till exempel.
Handledarna är viktiga
för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara med och påverka samhället.
Handledaren måste känna personen bra
och ha kunskap om personens funktionsnedsättning.

Förslag
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för rätten att ha en handledare.
Staten ska betala arvode till handledare.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska utbilda handledare.

Motionen är skriven av
FUB Falkenberg
Karin Borgström

5

På lättläst

Motion 1 c

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 c:
Betalning till handledare
Vi vill att staten ska betala arvode till handledare
på samma sätt som för teckentolkar.
Handledaren måste känna personen bra
och ha kunskap om personens funktionsnedsättning.
Det är svårt att hitta handledare.
Men de är mycket viktiga
för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara med och påverka i samhället.

Förslag
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för rätten att ha en handledare.
Staten ska betala arvode till handledare.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska utbilda handledare.

Motionen är skriven av
FUB Halland
Kerstin Tegnér
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På lättläst

Motion 1 d

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 d:
Betalning till handledare
Vi vill att staten ska betala arvode till handledare
på samma sätt som staten betalar för teckentolkar.
FUB:s handledare måste känna personen
som hen handleder
och ha kunskap om personens funktionsnedsättning.
Det är svårt att hitta handledare.
Men handledarna är mycket viktiga
för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna vara med och påverka samhället.

Förslag
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för rätten att ha en handledare.
Staten ska betala arvode till handledare.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska utbilda handledare.

Motionen är skriven av
Kungsbacka Inre Ringen/Solstrålarna
Anna Tegnér, Peter Hultgren,
Jimmy Månesjö, Sven Hallgren,
Johanna Barkhult, Alf-Inge Andersson
och Agneta Larsson
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På lättläst

Motion 1 e

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 e:
Betalning till handledare
Vi vill att staten ska betala arvode till handledare
på samma sätt som staten betalar för teckentolkar.
FUB:s handledare måste känna personen
som hen handleder
och ha kunskap om personens funktionsnedsättning.
Så är det inte för teckentolkar.
Det är viktigt för personer med funktionsnedsättning
att kunna vara med och påverka samhället.
Därför behöver det finnas handledare
lokalt, regionalt och på riksnivå.

Förslag
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för rätten att ha en handledare.
Staten ska betala arvode till handledare.
RiksFUB och Inre Ringen Sverige
ska utbilda handledare.

Motionen är skriven av
Styrelsen för Inre Ringen Falkenberg
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På lättläst

Motion 1 f

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 1 f:
Handledning
FUB har svårt att få handledare
som kan ge stöd till våra medlemmar.
Det måste finnas handledare lokalt, regionalt
och nationellt.

Förslag
Riks FUB och Inre Ringen Sverige
ska arbeta för vår rätt att ha handledare.
Staten ska betala arvodet till handledare.
Riks FUB och Inre Ringen ska göra filmer
om att vara handledare.
Riks FUB och Inre Ringen ska utbilda handledare.
Riks FUB och Inre Ringen
ska be länsförbund och lokalföreningar
att betala arvode till handledare
så länge som staten inte gör det.

Motionen är skriven av
FUB Varberg
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På lättläst

Motionssvar 1 a-f

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen tycker att handledare
är mycket viktiga för FUB.
Förbundsstyrelsen säger ja till
att Riksförbundet tillsammans med Inre Ringen
gör en film om att vara handledare.
Förbundsstyrelsen säger ja till
att göra en utbildning för handledare år 2021.
Förbundsstyrelsen säger ja till
att undersöka om staten kan betala
arvoden för handledare.
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På lättläst

Motion 2 a

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 2 a:
Vad ska FUB arbeta med
Förslag
FUB ska arbeta för att personal på gruppbostad
har mer utbildning
än utbildning till undersköterska.
Personal på gruppbostäder
ska få fortutbildning varje år,
alltså utbilda sig mer.
Personal på gruppbostäder
ska ha olika kompetenser,
alltså kunna olika saker.

Motionen är skriven av
Alingsås-Vårgårda-Herrljunga FUB
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På lättläst

Motion 2 b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 2 b:
Kunskap hos personal
Förslag
FUB ska arbeta för att:
• Personal ska visa om det står något om dem
i Polisens register
innan de får börja arbeta som personal.
Personalen ska fortsätta att visa det
varje annat år när de arbetar.
•

Lagar om arbetsmiljö ska vara
både för personal och för FUB:s medlemmar

•

All personal ska kunna prata svenska.

Motionen är skriven av
FUB Västerdalarna och FUB Ovansiljan
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På lättläst

Motion 2 c

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 2 c:
Inte lika bra stöd i LSS-bostad
Personer som bor i LSS-bostad
får inte lika bra stöd idag som tidigare.
Personalen i LSS-bostäder
måste ha mer kunskap om
hur de ska ge stöd på ett bra sätt.

Förslag
FUB ska arbeta för att alla som bor i LSS-bostad
får det stöd personen behöver.
FUB måste berätta om det som fungerar dåligt
för de som bestämmer
så att stödet kan bli bättre.

Motionen är skriven av
Gerd Johansson
FUB i Lund
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På lättläst

Motionssvar 2 a-c

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet ska arbeta för att påverka
så att personalen i gruppbostäder
har bra utbildning och kunskap.
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På lättläst

Motion 3 a

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 11:
Särskild ersättning för aktiviteter
Personer som är mellan 19 och 29 år gamla
och har aktivitetsersättning
kan söka om särskild ersättning för aktiviteter.
Men när personen fyller 30 år
kan hen inte längre få den särskilda ersättningen.
Det är viktigt att kunna vara med i aktiviteter
för att må bra.

Förslag
FUB ska arbeta för att personer som är över 30 år
också ska få söka om särskild ersättning för aktiviteter.

Motionen är skriven av
Anneli Dahlström
FUB Ludvika-Smedjebacken
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På lättläst

Motion 3 b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 3 b:
Fångad i fattigdom
Mindre pengar när person fyllt 30 år
Personer som är över 30 år
kan inte få pengar från Försäkringskassan
för aktiviteter.
Många personer har därför inte råd
att vara med i aktiviteter på fritiden.

Förslag
FUB ska påverka Försäkringskassan
så att personer som är över 30 år
också ska kunna få ersättning för aktiviteter.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB Västmanland,
Lokalföreningarna Västerås, Sala Heby,
Köping-Arboga-Kungsör

16

På lättläst

Motionssvar 3 a-b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionerna.
Riksförbundet ska fortsätta arbeta för
att FUB:s medlemmar får bättre ekonomi.
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På lättläst

Motion 4 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 4:
Aktiviteter på daglig verksamhet
38 tusen personer har daglig verksamhet idag.
Den dagliga verksamheten ska vara verksamhet
som passar personen.
En del daglig verksamhet är arbetsuppgifter
hos kommunen eller hos privata företag.
Vi tycker att kommunerna ska ordna aktiviteter
så att alla kan ha arbetsuppgifter.
Kommunerna kan starta hunddagis
eller butiker med second hand till exempel.
Men en del kommuner säger
att det är olagligt att ordna sådana aktiviteter.

Förslag
FUB ska undersöka om lagen säger
att kommuner inte får ordna hunddagis till exempel
som del av daglig verksamhet.
FUB ska ge information till kommuner
och till alla FUB-föreningar
om lagen säger ja till sådan daglig verksamhet.

Motionen är skriven av
FUB Kungälv

Så här tycker styrelsen
Lagen säger att daglig verksamhet kan vara utflyttad.
Förbundsstyrelsen säger ja
till att ge information till FUB-föreningar
och att informera
organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
om att kommuner använder lagen fel.
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På lättläst

Motion 5 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 5:
Rättshjälp
Det är svårt för en medlem att klaga
på kommunens eller Försäkringskassans beslut.
Medlemmen behöver ofta hjälp från en jurist.
Det kallas rättshjälp.
Men det kan vara svårt att hitta en jurist
och det kostar mycket pengar.

Förslag
FUB ska arbeta för att rättshjälp
ska vara en del av LSS-lagen.
FUB ska undersöka om våra medlemmar
kan få mer pengar för rättshjälp från försäkringar.
FUB ska samarbeta med jurister
som kan hjälpa medlemmar med rättshjälp.
Rättsombuden ska få mer resurser
för att kunna hjälpa medlemmarna bättre.

Motionen är skriven av
Ewa Ottosson
FUB Kungälv

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till
att fortsätta arbeta för att rättshjälp
ska vara en del i LSS-lagen.
Förbundsstyrelsen säger nej
till de andra delarna av motionen.
Det finns redan planer för en grupp
som ska arbeta med frågor om lagar.
FUB:s jurister har redan
kontakt med medlemmar om rättshjälp.
FUB arbetar redan med olika stöd
till rättsombuden.

På lättläst
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Motion 6 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 6:
Myndigheter måste ha mer kunskap
om intellektuell funktionsnedsättning
FUB:s medlemmar får inte samma respekt
som andra
när de kontaktar myndigheter eller sjukvård.
De får inte samma service.
Sjukvården lyssnar inte
eller tror inte på vad personen säger.
Det är mycket svårare idag
att få prata med Försäkringskassan
än hur det var förut.
Kommunerna tänker mest på pengar.

Förslag
FUB ska arbeta för att myndigheter, sjukvård
och hela samhället
får mer kunskap om funktionsnedsättning,
och hur att möta oss med respekt.

Motionen är skriven av
FUB Kramfors

Så här tycker styrelsen
Förslaget i motionen är något
som FUB redan arbetar med.
Förbundsstyrelsen ska fortsätta arbeta
med myndigheter
så att kontakten med våra medlemmar är bra.

20

På lättläst

Motion 7 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 7:
Alla ska ha rätt till
kontaktperson och ledsagare
Många kommuner tar bort kontaktpersoner
och ledsagare för personer
som bor på gruppboenden och serviceboenden.
Kommunerna säger att personerna
inte har rätt till kontaktperson eller ledsagare.
Det är personalen på boendet
som ska ge det stödet.
Men det fungerar inte bra.
En kontaktperson är en kompis.
En ledsagare hjälper oss
att leva ett liv som andra.
Personal är alltid personal.

Förslag
FUB ska arbeta för vår rätt
att ha kontaktperson och ledsagare
även om vi bor i en gruppbostad.

Motionen är skriven av
FUB Kramfors

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen ska fortsätta arbeta för
att kontaktpersoner och ledsagare ska vara ett stöd
som varje person har rätt till.
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På lättläst

Motion 8 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 8:
Medlemsregistret
FUB fick ett nytt register för medlemmar år 2019.
Men det är svårt för lokalföreningar
att använda registret.
Medlemmar kan stå som nya medlemmar
i registret under lång tid.
Det kan stå i registret
att en medlem inte har betalat medlemsavgift
men medlemmen har gjort det.
En person som slutat vara medlem
kan vara en person som har dött.
Registret talar inte om det.
Det är svårt att få veta vilka medlemmar
som har e-post
och att få fram adresserna till deras e-post.

Förslag
FUB gör så att registret är enkelt
för lokalföreningar att använda.
Lokalföreningarna måste få berätta
hur registret ska vara.

Motionen är skriven av
FUB Varberg

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
Vi kan få de uppgifter från registret idag
som motionen skriver om.
Det finns information på webben om hur
medlemsregistret fungerar.
Om någon har frågor om registret
kan de kontakta kansliet.

På lättläst
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Motion 9 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 9:
Period för medlemskap
När någon blir medlem i FUB
och betalar sin medlemsavgift
blir personen medlem under resten av det året.
Det betyder
att en person som blir medlem i oktober
bara är medlem till sista december.
Många medlemmar har lite pengar.
Därför kanske många personer inte har pengar
att betala medlemsavgiften igen
efter bara några månader.

Förslag
FUB ska ändra så att medlemskapet
alltid är för ett år framåt
från den månad som personen blir medlem.

Motionen är skriven av
Maria Johansson
FUB Varberg

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen tycker inte
att FUB ska ändra
perioden för medlemskap.
Förbundsstyrelsens förslag är
att nya medlemmar som betalar sin avgift
i oktober, november eller december
är medlemmar under hela nästa år
utan ny avgift.
23

På lättläst

Motion 10 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 10:
Rätten till kommunikation
LSS-lagen säger att personer som behöver stöd
ska få det stöd de behöver
så att de kan leva goda liv som alla andra.
Myndigheter pratar idag om
vad som är behov som ger rätt till assistans.
Många tänker bara på behov som
att äta, klä på sig och att gå på toaletten.
Men rätten till kommunikation
är extra viktig för FUB:s medlemmar.
Personalen på gruppbostaden
kan inte ge det stöd för kommunikation
som personer behöver.

Förslag
FUB ska arbeta för
att rätten till kommunikation är ett viktigt behov
och att stöd för kommunikation
ska vara del av rätt till assistans.
FUB ska informera om hur viktigt det är
att kunna kommunicera
och vad som händer om en person inte kan det.

Motionen är skriven av
Kerstin Löfgren
FUB Smedjebacken

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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På lättläst

Motion 11 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 11:
Guide vad som händer vid 65 år
När vi fyller 65 år
kan vi inte längre söka stöd enligt LSS.

Förslag
FUB ska skriva en guide på lättläst svenska
som förklarar vad som händer när vi fyller 65 år.

Motionen är skriven av
Inre Ringen Skåne

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige
ska skriva en guide tillsammans.
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På lättläst

Motion 12 a

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 12 a:
Habiliteringsersättning
Vi vill att habiliteringsersättningen
ska finnas med i lagen.
Ersättningen ska vara så stor
att den betalar resorna för daglig verksamhet
och maten och fikat varje dag.
Ersättningen måste också bli större
när priserna ökar och allt kostar mer.

Förslag
FUB ska arbeta för
att det blir lag om habiliteringsersättning.

Motionen är skriven av
Inre Ringen Skåne
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På lättläst

Motion 12 b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 12 b:
Habiliteringsersättning
Staten har gett kommunerna pengar
som ska vara till habiliteringsersättning.
Men många kommuner har inte använt pengarna.
Kommuner har också använt pengarna
på olika sätt.
Många kommuner har inte använt pengarna
för gruppen som har daglig verksamhet.
Pengarna är viktiga
för att deltagarna i daglig verksamhet
ska ha en bra vardag.

Förslag
FUB ska arbeta för att kommunerna ska använda
pengarna från staten till habiliteringsersättning
för deltagare i daglig verksamhet också.
FUB ska tala om för regeringen
att deltagarna ska få pengarna direkt från staten
i framtiden
och inte från kommunerna.

Motionen är skriven av
FUB Ulricehamn-Tranemo
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På lättläst

Motionssvar 12 a-b

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till delar av motionen.
FUB ska fortsätta arbeta för
att deltagare i daglig verksamhet ska få ersättning
som är högre än vad resor och mat kostar.
FUB ska arbeta för att Socialstyrelsen undersöker
om kommuner höjer habiliteringsersättningen
med pengarna som de fått från staten.
FUB ska arbeta för att Socialstyrelsen
undersöker vad olika kommuner betalar i ersättning.
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På lättläst

Motion 13 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 13:
Statliga pengar för teckenspråk
på daglig verksamhet och gruppbostad
Socialstyrelsen och beslut i domstolar säger
att det är en rättighet att få daglig verksamhet
och att få boende
som använder teckenspråk.
Men en del kommuner säger nej till plats
på Mo Gårds gruppbostäder och dagliga verksamheter
som använder teckenspråk.
Det är mycket svårt för små kommuner
att få personal som kan teckenspråk.

Förslag
FUB ska arbeta för att staten ska betala
för platser på daglig verksamhet och gruppbostad
där de använder teckenspråk.

Motionen är skriven av
Inger Semberg
Gällivare-Malmbergets FUB

Så här tycker styrelsen
Styrelsen säger att det måste vara lika för alla
att kunna få daglig verksamhet och boende
där de använder teckenspråk.
Därför ska FUB prata med regeringen
om att staten ska ge pengar till kommunerna
så att alla som behöver kan få teckenspråk
på sitt boende och i sin verksamhet.
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På lättläst

Motion 14 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 14:
Rätt till individuell plan
Alla som får insatser enligt LSS
har rätt att få en individuell plan.
I den individuella planen ska stå
vilket stöd som personen ska få
av kommunen, landstinget eller av andra.
Personen ska själv vara med
och bestämma om planen
tillsammans med LSS-handläggaren.
Men många personer får ingen individuell plan.
Kommunerna vill inte göra individuella planer.

Förslag
FUB ska undersöka varför så många kommuner
inte tar fram individuella planer.
FUB ska prata om detta med Socialdepartementet
och med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Motionen är skriven av
Jonathan Nilsson Stigelius
FUB Göteborg

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
Rätten till individuell plan står i LSS-lagen.
Problemet är ofta att kommunerna
inte har kunskap om vad en individuell plan är.
Riksförbundet FUB pratar med Socialdepartementet
och med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
om hur kommunerna kan få mer kunskap.
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Motion 15 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 15:
Ansvar för personers saker
i en LSS-bostad.
Många saker som en person äger
försvinner i gruppbostaden eller serviceboendet.
Personalen vet inte var sakerna är.
All personal på boendet
ska arbeta med alla som bor där.
De vet därför inte alltid
vem som äger vilka saker.
Många av de som bor där
kan inte själva ha koll på sina saker.
Saker som försvinner blir ofta inte anmälda.

Förslag
FUB ska prata om detta problem
med Socialminister Lena Hallengren.
FUB ska säga att det måste vara tydligt
vem i personalen som har ansvar
för saker som en boende äger.

Motionen är skriven av
Jonathan Nilsson Stigelius
FUB Göteborg

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
FUB har en försäkring för medlemmar
som bor i LSS-bostad.
Den försäkringen är för alla saker
som en person äger.
FUB pratar redan med regeringen, riksdagen
och andra myndigheter om hur viktigt det är
med mer personal och personal som har mer kunskap
på gruppboenden och serviceboenden.

På lättläst
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Motion 16 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 16:
Personens behov ska bestämma
hur mycket personal det ska finnas
på LSS-boendet
Många kommuner har dåligt med pengar.
Därför har många gruppbostäder och serviceboenden
fått mindre med personal.
Kommunen ser inte behoven
som den boende har.
De som bor i LSS-bostad
får inte det stöd de behöver.

Förslag
FUB ska prata om detta problem med socialministern.
FUB ska samla in namn
på personer som protesterar mot detta
så att omsorgen kan bli bättre.

Motionen är skriven av
Jonathan Nilsson Stigelius
FUB Göteborg

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
FUB arbetar extra mycket under år 2020
med frågan om personal i LSS-verksamheter.
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Motion 17 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 17:
Information som lokala FUB kan använda
när de har kontakt med kommuner,
politiker, tidningar och radio.
Många FUB-föreningar har inte kunskap
om olika aktuella frågor
för att prata med lokala politiker,
kommuner eller media på ett bra sätt.
Vi behöver hjälp av Riks FUB
för att kunna vara med och påverka.

Förslag
Riks FUB skriver information om aktuella frågor
med fakta, argument och exempel
som lokala FUB kan använda.

Motionen är skriven av
FUB Vaggeryd

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
Informationen finns redan på webbplatsen.
Riksförbundet FUB skriver ny information
hela tiden
och talar om vilken information som finns.
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Motion 18 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 18:
Statens stimulansbidrag
måste vara på annat sätt.
Staten bestämde att ge kommunerna mer pengar
som stimulansbidrag.
Kommunerna använder bidraget på olika sätt.
Många kommuner använder inte bidraget alls.
Vi tycker att det extra bidraget från staten
måste vara på ett annat sätt.
Det kan vara som högre aktivitetsersättning
eller högre sjukersättning till exempel.

Förslag
FUB ska säga till Socialstyrelsen
att de extra bidragen till kommunerna
för personer med LSS-beslut
måste vara på ett annat sätt.

Motionen är skriven av
FUB Vaggeryd

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
Förbundsstyrelsen tycker på samma sätt
som det står i motionen.
Riksförbundet FUB fortsätter att arbeta för
att ekonomin ska bli bättre
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
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Motion 19 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 19:
FUB ska samarbeta mer med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Många av FUB:s medlemmar får inte längre
aktivitetsersättning eller sjukersättning.
Men många kan inte arbeta med vanliga jobb
eftersom det inte går att få handledning
för gruppen som har LSS.

Förslag
FUB ska samarbeta mer med
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
så att de förstår det här problemet.

Motionen är skriven av
Klippan Västerås,
Länsförbundet FUB Västmanland,
Lokalföreningarna Västerås, Sala, Heby
och Köping-Arboga-Kungsör

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet FUB ska fortsätta arbeta
för att fler medlemmar får ha kvar
sin aktivitetsersättning och sjukersättning.

35

På lättläst

Motion 20 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 20:
Nätverk i FUB
FUB måste arbeta på ett modernt sätt.
Vi kan arbeta i nätverk till exempel.
Många medlemmar är aktiva
både i lokalföreningen och i länsförbundet.
Att arbeta i nätverk
kan göra arbetet enklare
och så att arbetet tar mindre tid.

Förslag
FUB ska hitta sätt att arbeta
som är mer moderna.
FUB ska berätta vad de har gjort
På Förbundsstämman år 2022.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB Västmanland,
Lokalföreningarna Västerås, Sala, Heby
och Köping-Arboga-Kungsör

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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Motion 21 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 21:
Utbildning
Personal som arbetar med våra medlemmar
har ofta låg utbildning.
Kommuner och regioner kommer inte
på våra Intradagar.
Vi vill ändra på det.
Vi tror det är bra om personal
fick utbildning om funktionsnedsättning
hemma i sin egen stad eller region.
Fler kan då vara med på utbildning.
Utbildningar kan också vara på webben.

Förslag
FUB ska undersöka
om FUB kan ha ett center för utbildning.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB Västmanland,
Lokalföreningarna Västerås, Sala, Heby
och Köping-Arboga-Kungsör

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
Riksförbundet FUB ska fortsätta arbeta
med att påverka myndigheter
så att personalen har rätt kunskaper
för LSS-verksamhet.
FUB ska berätta om det som står i motionen
för stiftelsen ALA
och för bolaget Kunskap & Kompetens.
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Motion 22 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 22:
Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning
Föräldrar som har utvecklingsstörning
får olika mycket stöd i olika kommuner.
Kommunerna förstår ofta inte
att det kan fungera bra att vara förälder
om föräldrarna får stöd innan de fått barn
och efter att de har fått barn.
Många FUB-föreningar vet inte
att det finns mycket information
om att vara förälder med utvecklingsstörning
på Region Uppsalas hemsida.
FUB:s medlemsrådgivare ska kunna ge mer stöd.
Därför är det bra om FUB centralt
samarbetar mer med de olika SUF-grupperna.
SUF betyder Samverkan, Utveckling, Föräldraskap.

Förslag
FUB ska undersöka hur FUB kan samarbeta
med SUF-grupper i Sverige.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB Västmanland,
Lokalföreningarna Västerås, Sala, Heby
och Köping-Arboga-Kungsör

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
FUB ska bjuda in SUF Kunskapscenter
att prata på Riksförbundets utbildningar.
FUB kan också sprida informationen om SUF
i nyhetsbrev och med artikel i tidningen Unik.
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Motion 23

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 23:
Rätten att få bo tillsammans som par
Personer med funktionsvariationer
har inte rätt att bo ihop som par
i gruppbostäder eller serviceboenden
i många kommuner.
De får inte heller bo ihop
i eget boende med individuellt stöd.
Detta tycker vi är ett brott mot
rätten att leva som andra.
Personerna har inte valfrihet som andra.
Ingen annan ska få bestämma
hur en person vill leva och bo
eller med vem personen vill bo.

Förslag
FUB ska arbeta för att alla har rätt
till individuellt stöd som behöver stöd.
Det ska inte spela någon roll
om personen bor ensam
eller tillsammans med en partner.
Det ska inte spela någon roll
om personen bor i LSS-bostad eller egen bostad.
Kommunerna måste följa LSS-lagen.

Motionen är skriven av
FUB Kramfors
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På lättläst

Motionssvar 23

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Så här tycker Förbundsstyrelsen:
Riksförbundet ska skriva i tidningen UNIK
om att par har rätt att bo tillsammans
i en LSS-bostad eller egen lägenhet
och vad en medlem kan göra
om kommunen inte följer
Socialstyrelsens allmänna råd och lagen.
Riksförbundet ska tala om
för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
att kommunerna inte får ha regler
som är emot lagen.
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Motion 24 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 24:
Habiliteringsersättningen från Socialstyrelsen
ska delas mer rättvist
Socialstyrelsen har gett extra pengar till kommunerna.
Kommunerna ska kunna använda pengarna
för att öka habiliteringsersättningen
till personer som har daglig verksamhet enligt LSS.
I många kommuner har personer daglig verksamhet
enligt Socialtjänstlagen, SoL.
De personerna kan inte få de extra pengarna.
Det tycker vi är orättvist.

Förslag
FUB ska påverka regeringen och Socialstyrelsen
så att alla personer som har daglig verksamhet
ska ha rätt att få extra habiliteringsersättning.

Motionen är skriven av
Kalmarbygdens Klippangrupp
Kalmarbygdens FUB

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
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Motion 25 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 25:
Arbetsgrupp för LSS
FUB har haft en kommitté för frågor om LSS.
LSS är viktig för oss
och det är viktigt att FUB följer
det som händer med LSS-lagen.

Förslag
FUB ska ha en arbetsgrupp för LSS.
Arbetsgruppen ska följa det som händer
med LSS-lagen
och ge förslag på hur lagen kan bli bättre.
Harald Strand och Eva Borgström
ska vara med i arbetsgruppen
tillsammans med andra personer
som har mycket kunskap om LSS.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB Kalmar Län

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen har svarat på motionen.
LSS är ett viktigt område för FUB.
Att arbeta med LSS
finns redan med i FUB:s verksamhetsplan.
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Motion 26 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 26:
Billigare för medlemmar i styrelser
att vara med på Intradagarna.
Intradagarna är viktiga dagar
för att få mer kunskap om vad som händer
i olika frågor om funktionshinder.
Intradagarna ger också motivation
att fortsätta arbeta med FUB.
Men många lokalföreningar har lite pengar.
De har därför inte råd att betala
för att vara med på Intradagarna.
Vi vill att det ska bli billigare att vara med
på Intradagarna.

Förslag
Riks FUB ska subventionera Intradagarna
för medlemmar från styrelser.
Det ska alltså kosta mindre för medlemmarna
att vara med.

Motionen är skriven av
FUB Sollentuna-Väsby

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
Riksförbundet arbetar för att
föreläsningar och debatter på Intradagarna
ska finnas på FUB:s intranät eller webbplats.
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Motion 27 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 27:
Projektet Volymen på max
ska vara kvar
Projektet Volymen på max
är ett projekt för ungdomar.
Projektet har arbetat med frågor
om jämställdhet och rättigheter
och med att våga säga det man tycker.
Det har varit ett viktigt projekt.
Ungdomar har träffat andra unga i FUB.
De har också varit på konferenser
och pratat om projektet.
Fler har blivit intresserade av projektet
och av FUB.
Ungdomarna som varit med i projektet
har fått mer tro på sig själva.
Vi vill därför att projektet ska vara kvar.

Förslag
Det ska finnas en person på FUB:s kansli
som fortsätter arbetet med projektet
så att nya Volym max grupper kan starta.
FUB ska ge pengar så att projektet kan fortsätta.

Motionen är skriven av
FUB Klippan/Åstorp

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet ska undersöka
hur projektet Volym max kan fortsätta.
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Motion 28 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 28:
Stödjandekort
Kommuner säger ofta nej till ledsagare
för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Därför måste föräldrar och andra medlemmar i familjen
följa med på aktiviteter.
Det kostar mycket pengar för brukaren.
Vi vill att det ska finnas ett stödjandekort.
Kortet ska var som ett ledsagarkort
och fungera bra i hela landet.

Förslag
FUB ska arbeta med att ta fram ett stödjandekort.
Kortet ska vara statligt och fungera i hela landet.

Motionen är skriven av
FUB Klippan/Åstorp

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
En del kommuner har redan stödjandekort.
Det är för mycket arbete för FUB idag
att försöka få staten att ansvara för korten.
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Motion 29 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 29:
Ändra hur medlemsavgiften delas
mellan lokalförening, länsförbund och riksförbund.
Det är otydligt vem som får bestämma
hur medlemsavgiften ska delas
mellan lokalförening, länsförbund och riksförbund.
Det är okej att det är olika mycket pengar
som olika länsförbund får från medlemsavgiften.
Olika länsförbund har olika aktiviteter.
Men det måste vara lokalföreningarna som bestämmer
hur mycket pengar länsförbundet ska få.
De pengarna ska tas från lokalföreningen.

Förslag
Ombudsmötet ska bestämma hur mycket pengar
länsförbundet ska få av medlemsavgiften.
Länsförbundet talar om för riksförbundet
hur mycket pengar de får
så att riksförbundet kan betala rätt summa pengar
till lokalföreningarna och länsförbunden.
Detta måste vara tydligt skrivet i FUB:s stadgar.

Motionen är skriven av
Elaine Johansson
FUB Västra Götaland

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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Motion 30

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 30:
FUB ska arbeta särskilt med psykisk ohälsa
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning
mår dåligt i själen.
Många har problem med psykisk ohälsa.
De får inte stöd eller vård som de behöver.
Anhöriga, LSS-personal och vårdpersonal
har för lite kunskap om psykisk ohälsa.
Därför är det viktigt att FUB arbetar särskilt med
att öka kunskapen om psykisk ohälsa.

Förslag
FUB ska arbeta lokalt och nationellt
med information om psykisk ohälsa
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Riksförbundet FUB ska påverka sjukvården och psykiatrin
så att vården och stödet blir bättre
för personer med intellektuell funktionsnedsättning
som har psykisk ohälsa.
Riksförbundet FUB ska arbeta med detta under lång tid
så att det blir en ändring.

Motionen är skriven av
Gerd Johansson
FUB Lund med omnejd
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På lättläst

Motionssvar 30

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Riksförbundet ska arbeta mycket
med psykisk ohälsa under år 2021.
Riksförbundet ska skriva information på lätt svenska
om vad psykisk ohälsa är.
Det ska också finnas information om
vad bra stöd och vård är
och vad lokala och regionala FUB föreningar kan göra
för att fler personer med psykisk ohälsa
ska få bra stöd och vård.
Riksförbundet ska ordna en föreläsning om psykisk ohälsa
vid Forum FUB 2022.
Riksförbundet ska samarbeta med andra
om denna fråga.
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Motion 31 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 31:
Stöd hela livet
för kommunikation och språk
Många av FUB:s medlemmar behöver stöd
för att kunna berätta vad de vill,
vad de tycker och känner
och för att kunna påverka sina liv som andra.
Det är en mänsklig rättighet att få ha ett språk
och att få kommunicera.
En person kan fortsätta utveckla sitt språk
och sätten att berätta
under hela livet.
Men många får bara stöd när de är unga.
Personal måste ha rätt kunskap
för att kunna förstå personen som har
intellektuell funktionsnedsättning
och för att kunna ge bra stöd.
Men personal har ofta inte den kunskapen.

Förslag
FUB ska ha en grupp som arbetar med
vuxnas och äldres rätt till stöd hela livet
för att kommunicera och utveckla sitt språk.

Motionen är skriven av
FUB Lund med omnejd

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger så här:
Riksförbundet ska i det politiska arbetet
tala om hur viktigt det är
att personal har kunskap om
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK.
Riksförbundet ska i det politiska arbetet
arbeta för rätten till språk, kommunikation
och utveckling under hela livet.

På lättläst

49

Motion 32 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 32:
E-legitimation
Många av oss kan inte använda Bank-ID.
Du måste kunna skriva ditt namn
för att ha ett Bank-ID.
En person som har en förvaltare
får inte ha Bank-ID.
Vi kan därför inte göra samma saker
som andra på internet.
Vi kan inte legitimera oss.
Det är diskriminering.

Förslag
FUB ska arbeta för att alla
ska kunna legitimera sig på internet.
FUB ska arbeta för att gode män och förvaltare
ska kunna använda tjänster
med E-legitimation på internet för huvudmannen
om huvudmannen sagt ja till det.

Motionen är skriven av
Inre Ringen Draget i Uppsala

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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Motion 33 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 33:
Presskort för media
som daglig verksamhet gör
Flera dagliga verksamheter gör en tidning
eller har en radiostation.
Men de kan inte få presskort till sina reportrar.
Reportrarna kan därför inte vara med
på en del presskonferenser.
De får inte heller göra reportage på en del platser.
Då känns det som om deras tidningar
och radiostationer inte är viktiga.
Men tidningarna och radiostationerna
är mycket viktiga för många personer
med intellektuell funktionsnedsättning.
Detta är en fråga om demokrati och rättigheter.

Förslag
FUB ska arbeta för
att den som är reportrar i daglig verksamhet
ska kunna få presskort.
Presskortet ska också vara för reporterns stödpersoner.

Motionen är skriven av
Inre Ringen Draget i Uppsala

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till motionen.
Svenska Journalistförbundet bestämmer om presskort.
För att söka om presskort
måste personen vara medlem i Journalistförbundet.
Reportrar i daglig verksamhet kan söka om
att bli medlem i Svenska Journalistförbundet.
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Motion 34 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 34:
Dubbade filmer och TV-serier
Många medlemmar i FUB har svårt
att läsa textremsan för filmer och TV-serier.
Det är svårt för många andra också,
personer som har dyslexi eller fått stroke
till exempel.
Många personer kan därför bara titta på
svenska filmer och TV-serier
eller på program som är för barn.

Förslag
FUB ska arbeta för
att fler filmer och TV-serier dubbas.

Motionen är skriven av
FUB Uppsala

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
FUB ska också arbeta för
att det ska vara enkelt att få textremsan läst
av talsyntes eller en inspelad röst.
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Motion 35 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 35:
FUB:s stadgar och organisation
Vi behöver förändra oss i FUB.
FUB behöver nya medlemmar och fler medlemmar
med intellektuell funktionsnedsättning.
Vi behöver också medlemmar
som kommer från andra länder.
FUB är en ganska hierarkisk organisation.
Det betyder att det är några få personer
som bestämmer ganska mycket i FUB.
Vi vill därför att FUB ska titta på stadgarna
och se om något måste vara på annat sätt
för att fler ska vilja vara aktiva i FUB.

Förslag
FUB ska titta på stadgarna och organisationen
för att se om något behöver vara på annat sätt i FUB.
Personer från lokalföreningar, länsförbund och riksförbund
ska vara med i gruppen som tittar på detta.
Gruppen ska skriva sina förslag på ändringar
till Förbundsstämman år 2021.

Motionen är skriven av
Bengt Lyngbäck
FUB Stockholm

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Men gruppen ska skriva sina förslag på ändringar
till Förbundsstämman år 2022 och inte år 2021.
53

På lättläst

Motion 36 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 36:
Experter på juridik och ekonomi
ska finnas på Riksförbundets kansli
Fler medlemmar behöver rådgivning idag än förut.
Medlemmarna har frågor om juridik
och om ekonomi.

Förslag
Förbundsstyrelsen och kansliet ska undersöka
om kansliet kan anställa personer
som är experter på juridik och på ekonomi.
FUB ska undersöka om experterna
kan arbeta med att samla information och kunskap
om ekonomi och juridik i en databas.

Motionen är skriven av
Torbjörn Dacke
FUB Stockholm

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja
till att undersöka om kansliet
kan anställa en expert på juridik.
Förbundsstyrelsen säger nej
till en expert i ekonomi.
FUB arbetar redan mycket med ekonomi.
Förbundsstyrelsen säger ja
till att undersöka om FUB kan göra en databas
för kunskap om ekonomi och juridik.
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Motion 37 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 37:
FUB behöver fler yngre medlemmar
Vi tycker att andra föreningar får unga medlemmar
som vi tycker ska vara med i FUB istället.
FUB behöver bli en förening
som unga personer vill vara medlem i.
FUB ska vara en förening som arbetar mycket
med frågor som är viktiga för unga.

Förslag
FUB ska använda mer pengar
för att få nya unga medlemmar.
FUB ska arbeta mer med andra föreningar.

Motionen är skriven av
FUB Kalmarbygden

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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Motion 38 med svar
Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 38:
Socialförsäkringarna ska vara
så länge som personen är ett barn.
Olika lagar säger olika saker
om hur länge en person är barn.
Socialförsäkringarna behöver ge
barn med funktionsnedsättning rätt
att vara barn längre än andra barn.
Det ska vara lättare att använda dagar för VAB
så länge som barnet behöver stöd och service.
VAB är Vård Av Barn.
Många föräldrar måste idag
bli personlig assistent till sitt barn
när dagarna för VAB är slut.
Det borde finnas med i LSS-lagen
att barn som har rätt till LSS
ska ha rätt till fler VAB-dagar.
Barn med funktionsnedsättning behöver också
ha rätt till kontaktdagar tills de slutar skolan.

Förslag
FUB ska arbeta för att barn ska kunna få
så mycket stöd och hjälp av föräldrarna
som föräldrarna vill.

Motionen är skriven av
FUB Kalmarbygden

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
Ett viktigt område för FUB:s arbete är att
familjer med barn med intellektuell funktionsnedsättning
ska kunna leva så bra liv som möjligt.

På lättläst
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Motion 39 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 39:
Stöd för samtal vid övergrepp
Personer med intellektuell funktionsnedsättning
som är med om ett övergrepp
behöver mycket stöd.
Det finns ingen hjälp och inget stöd idag
efter att övergreppet har hänt.
Personen får inte hjälp med samtal på vårdcentralen.
Personalen på vårdcentralen har inte kunskap om
hur att möta eller hur att prata
med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Förslag
FUB ska arbeta för att det ska finnas
stöd för samtal på vårdcentraler
också för personer med funktionsnedsättning.

Motionen är skriven av
Länsförbundet i Östergötland

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger så här:
Riksförbundet ska informera om Forum Skill.
Riksförbundet ska skriva om stöd för samtal
i avtalen om när läkare ska var med.
Riksförbundet ska prata med Socialstyrelsen om
att det inte finns stöd för samtal på vårdcentraler.
Riksförbundet ska prata med
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
om att det måste finnas mer kunskap och information
om detta i kommuner och regioner.
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Motion 40 med svar

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 40:
Paragraf 10 i LSS om individuell plan
är inte känd
Många vet inte att det står i LSS-lagen
om rätten till individuell plan.
LSS-handläggare ska informera om individuell plan.
Men många har inte den kunskapen.
Individuell plan är viktig.
Den ger personer rätt att bestämma
vilka LSS-insatser personen vill ha
och behöver ha.
Barnkonventionen är lag.
Därför är individuell plan också viktig för barn.

Förslag
FUB ska göra en film
med information om individuell plan.
Det ska vara tydligt i filmen
att barn också har rätt till individuell plan.
FUB ska använda filmen i utbildningar.

Motionen är skriven av
Länsförbundet i Östergötland

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen.
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Motion 41

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Motion 41:
Starta speciell grupp
när något händer i LSS-verksamhet
Vi vet att det ibland händer dåliga saker
i LSS-verksamheter.
Det kan vara saker som skadar personen
och som gör personens funktionsnedsättning värre.
När en företrädare hjälper personen
att anmäla det som har hänt
tycker överförmyndarnämnden att de är besvärliga.
Överförmyndarnämnden har ibland försökt förbjuda
företrädaren att ta hjälp av ett rättsombud.

Förslag
FUB ska ha en grupp som kan hjälpa företrädare
när de anmäler något dåligt som har hänt.
FUB ska tala om för överförmyndarnämnden
hur svårt det är för företrädarna att göra sina uppdrag.
Det ska finnas pengar i FUB till gruppens arbete.

Motionen är skriven av
Länsförbundet FUB i Halland
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Motionssvar 41

Motioner och motionssvar på lättläst svenska

Så här tycker styrelsen
Förbundsstyrelsen säger nej till förslaget
att FUB ska ha en särskild grupp.
Därför säger styrelsen också
nej till pengar för en sådan grupp.
FUB ska fortsätta
att informera om uppdraget att vara företrädare
till medlemmar, överförmyndare, politiker och allmänhet.
FUB ska till exempel använda rapporten
Kunnig, engagerad och tillgänglig
- om rollen att vara ställföreträdare
när de informerar.
FUB ska fortsätta att tala om för politiker
hur viktigt det är med bra företrädare
och om de problem som finns.
FUB ska fortsätta att tala om
vad som är bra och vad som är dåligt
i utredningar och förslag från staten.
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