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  FUB förbundsstämma 2020  
 

 

 

Motion nr 5,6,7,8,9,19 

Finansiering av handledararvode / handledarutbildning /informationsfilmer om 
handledaruppdraget 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att Riksförbundet tar fram en utbildningsfilm om handledaruppdraget i samarbete med Inre Ringen 
Sveriges styrelse. 

 
att Riksförbundet genomför en handledarutbildning under 2021 i samarbete med Inre Ringens 
styrelse. 
 

att Riksförbundet undersöker förutsättningarna för statlig finansiering av arvodering för 
handledare/kognitiv tolk 

Bakgrund 
Samtliga motionärer lyfter bristen på handledare på lokal, läns- och riksnivå vilket leder till att FUB:s 
medlemmar som vill ha handledarstöd har svårt att få den. Då kan det vara svårt att delta i FUB och 
Inre Ringens påverkansarbete. 
Samtliga motionärer vill att staten ska stå för handledararvodet, i likhet med arvodet som betalas ut 
t.ex. till teckentolkar. Motionärerna vill även att Riksförbundet, tillsammans med Inre Ringen Sverige, 
tar fram informationsfilmer och utvecklar en utbildning som kan användas över hela landet. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Förbundsstyrelsen anser att handledaruppdraget är mycket viktigt för många av FUB:s medlemmar. 
Det handlar om att ge förutsättningar för delaktighet genom handledarstöd som är anpassad till den 
enskildes egna behov. Det kan handla t.ex. om att ge stöd för minnet, att förklara, att anteckna eller 
att förbereda – huvudsaken är att personen får det stödet som just hon eller han behöver.  
Förbundsstyrelsen tycker att informations- och utbildningssatsningar är nödvändiga för att få flera 
intresserade av att bli handledare och för att fortbilda de som är aktiva som handledare.  
Förbundsstyrelsen är medveten om att arvoderingsfrågan måste också få en stabil lösning inte minst 
för handledare som arbetar på lokal- och länsnivå och det är en logisk tanke att staten kan bekosta 
arvodering för en ”kognitiv tolk” på samma sätt som teckentolksinsatser är betald av staten.  
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Motion 2 c
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Motionssvar 2 a-c

                      FUB:s förbundsstämma 2020 

 

 

Motionerna 2 a, 2 b och 2 c 

Personalkompetens i bostad för vuxna enligt LSS 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 

att motionerna bifalles. 

att Riksförbundet får i uppdrag att arbeta med påverkansarbete och opinionsbildning inom området 
personalkompetens i LSS-verksamheter.  

 

Bakgrund 

Tre motioner (nummer 2 a-c) aktualiserar problem med bristande personalkompetens i framför allt 
bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad och servicebostad). Men kompetensbristen finns 
även i andra LSS-verksamheter, inte minst i daglig verksamhet, vilket blev mycket tydligt under FUB:s 
LSS-dagar 2017. 

Motionärerna föreslår att FUB ska arbeta med följande: 

• Utbildningskrav och årlig fortbildning för personal på gruppbostad. (2a) 
• Personalen som arbetar på gruppbostad ska ha olika kompetens. (2a) 
• All personal som jobbar med personer som omfattas av LSS ska lämna utdrag ur 

belastningsregistret, vid anställning och sedan vartannat år under hela anställningstiden. (2b) 
• De arbetsmiljölagar som gäller för personal (daglig verksamhet), ska även innefatta personer 

som har LSS-insatsen daglig verksamhet. (2b) 
• All personal inom LSS-verksamheter ska ha kunskap i svenska språket, som gör det möjligt att 

utan hinder kunna prata med personer som omfattas av LSS-insatser och med annan 
personal. (2b) 

• Tillsammans med Inre Ringen föra en intressepolitisk dialog om kvalitet i stödet till personer 
som bor i bostad enligt LSS. (2c) 

• Vidta åtgärder på nationell nivå för att synliggöra kvalitetsbrister, för att förhindra ytterligare 
försämringar. (2c) 
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Motionssvar 2 a-c

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att personalkompetensen allvarligt brister i 
många LSS-verksamheter, inte minst i bostad för vuxna och daglig verksamhet. Problemet med 
bristande kompetens hos baspersonalen har även uppmärksammats under flera år av både 
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Antalet anmälningar från privatpersoner till IVO, om allvarliga missförhållanden i framför allt grupp- 
och servicebostäder, har ökat kraftigt sedan 2016. Även antalet lex Sarah anmälningar från 
verksamheterna har ökat. Riksförbundet efterlyste därför under hösten 2019, i en skrivelse till 
socialminister Lena Hallengren och socialutskottet, kraftfulla åtgärder för att motverka allvarliga 
missförhållanden i LSS-verksamheter. FUB föreslog bland annat att Socialstyrelsen ska få i uppdrag 
att omarbeta nuvarande allmänna råd till tvingande föreskrifter om baspersonalens kompetens. 
Detta ledde till att Socialstyrelsen fick i uppdrag (i regleringsbrev 2020) att kartlägga och analysera 
personalkompetensen i bostad för vuxna enligt LSS. Senast i mars 2021 ska Socialstyrelsen lämna 
förslag till åtgärder. FUB kommer att följa detta arbete nära. 

Personalkompetens i LSS-verksamheter är ett prioriterat arbetsområde i riksförbundets 
verksamhetsplan för 2020. Riksförbundet kommer att intensifiera påverkansarbetet och  
opinionsbildningen inom området. FUB kommer även samverka med andra relevanta aktörer om 
behovet av en kompetenshöjning hos baspersonal i LSS-verksamheter.  

Inom ramen för Svenska Institutet för Standarder, SIS, har ett förslag till svensk standard för bostad 
med särskild service för vuxna, enligt LSS, tagits fram. FUB innehar ordförandeposten i SIS tekniska 
kommitté, som har tagit fram standarden. Förslaget Kvalitetssäkring inom LSS – Bostad med särskild 
service för vuxna har skickats på remiss under våren 2020. Riksförbundet FUB kommer att skriva ett 
remissyttrande.  
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Motion 3 a
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Motion 3 b
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Motionssvar 3 a-b

  
 
 

1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 

Motion nr. 3 a och 3 b 

Fångad i fattigdom och särskild ersättning för aktiviteter  

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen 

att Riksförbundet även fortsättningsvis utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att förbättra 
medlemmarnas ekonomiska situation och möjligheter till självständighet och goda levnadsvillkor. 

 

Bakgrund 
Motionärerna vill att Riksförbundet ska arbeta för att möjligheten att ansöka om ”Särskild ersättning 
för kostnader i samband med aktiviteter” från Försäkringskassan för personer med 
aktivitetsersättning även ska omfatta personer med sjukersättning.  
FUB har i många år arbetat för att förbättra den ekonomiska situationen för personer med 
utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning. Detta har bl.a. gjorts genom skrivelser till 
Socialstyrelsen, inspel och remissyttranden till samtliga LSS-utredningar och debattartiklar. Varje år 
uppdateras rapporten ”Fångad i fattigdom?” som visar på den hårt ansträngda ekonomiska 
situationen för FUB’s medlemmar. Rapporten har fått mycket uppmärksamhet och refereras till av 
både myndigheter och påverkansarbete på lokal och nationell nivå. FUB ingår i Försäkringskassans 
funktionshindersråd, där FUB har lyft den ohållbara ekonomiska situationen i allmänhet och behovet 
av fortsatt ersättning för aktiviteter efter att en person fyllt 30 år i synnerhet.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Vuxnas ekonomi är även fortsatt ett fokusområde för Riksförbundet FUB. Situationen är allvarlig och 
FUB arbetar aktivt på många sätt för att sätta fokus på frågan. FUB vill se högre ersättningsnivåer för 
sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning för aktiviteter även för personer som fyllt 30, höjda statliga 
bostadstillägg och sänkt skatt. Riksförbundet kommer att fortsätta att påverka Försäkringskassan, 
regering och riksdag och ge stöd till lokalföreningarna i det lokala påverkansarbetet med 
habiliteringsersättningens utveckling, sänkta hyresnivåer och kommunala bostadstillägg.  
Regeringen har i mars 2020 tillsatt en utredning som ska göra en översyn av reglerna och sjuk- och 
aktivitetsersättningen. Uppdraget ska redovisas senast 30 juli 2021. Riksförbundet kommer bevaka 
utredningen och genom påverkansarbete lyfta behovet av ett tryggt och förutsebart system där 
människor inte förpassas till livslång fattigdom. 
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Motion 4



20

Motionssvar 4

                   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
  
Motion nr 4 
  
Utåtriktade aktiviteter på daglig verksamhet  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
 
  
att Motionärens första förslag om att riksförbundet ska utreda frågan är gjord i motionssvaret. LSS-
insatsen daglig verksamhet i form av utflyttad daglig verksamhet strider aldrig i sig mot 
kommunallagen eller konkurrenslagen och kommunen kan därför inte hänvisa till de lagarna som 
grund för att inte tillåta utflyttad daglig verksamhet. 
 
att Riksförbundet arbetar för att sprida information till FUB-föreningar. 
 
att Riksförbundet påtalar problemet för SKR och att de ska sprida informationen om gällande 
rättsläge för utflyttad daglig verksamhet på ett effektivare sätt till sina kommuner. 
  
 
Bakgrund  
Motionären tar upp att det finns vissa kommuner som anser att utflyttad daglig verksamhet ibland 
strider mot kommunallagen och mot konkurrenslagen och därför inte tillåter att daglig verksamhet 
har hunddagis, second hand osv även om man håller marknadsmässiga priser.  
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Syftet med daglig verksamhet enligt LSS-lagen är inte att producera varor och tjänster utan att i 
enlighet med förarbetena till LSS ge personer med funktionsnedsättningar en meningsfull 
sysselsättning på dagarna.  
 
Kommunallagen är en allmän ramlag (lex generalis) som sätter upp ramarna för området dvs. 
kommunen medan LSS är en speciallagstiftning (lex specialis) och har mer specifika regler för vad 
som gäller för målgruppen i LSS och LSS-insatser. LSS-lagens regler har alltid företräde framför 
kommunallagen eftersom speciallagstiftning alltid går före allmän lagstiftning.  
 
Konkurrensverket som i enlighet med konkurrenslagstiftning rekommenderar staten, kommuner och 
regioner/landsting att se över hur förvaltningen och dess juridiska personer agerar när de säljer varor 
och tjänster skriver att det är viktigt att den offentliga aktören åtminstone täcker kostnaderna för 
säljverksamheten för att undvika att sätta för låga kostnader. Vidare skriver Konkurrensverket att 
verksamheter som t.ex. ingår i det kommunala uppdraget inte kan förbjudas även om de skulle 
begränsa konkurrensen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förtydligar i princip samma sak och 
menar på att verksamhet som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen inte kan 
förbjudas (prop. 2008/09:231 sid. 38-39). LSS anses av regeringen vara en av de viktigaste 
speciallagarna som ligger inom den kommunala kompetensen/uppdraget.  
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När det gäller utflyttad daglig verksamhet skriver Socialstyrelsen bl.a. följande: 

Daglig verksamhet har utvecklats från att främst vara en gruppverksamhet i särskilda lokaler till att 
bli mer integrerad med näringslivet på orten, så kallade utflyttade verksamheter. Kommunerna anger 
olika former av utflyttade verksamheter som särskilt positiva eftersom arbetsformen ökar brukarnas 
delaktighet i samhället, samtidigt som deltagarna har tryggheten i gruppen och en arbetsledare som 
känner till och förstår deras behov av stöd. Utvecklingen av den dagliga verksamheten ligger i linje 
med det som framgår av förarbetena till LSS, det vill säga att målet för den dagliga verksamheten bör 
vara att utveckla människors möjligheter till förvärvsarbete, även om detta mål kan ligga långt fram i 
tiden för vissa och vara orealistiskt för andra. 

När det gäller arbete och sysselsättning är kommunen en viktig lokal aktör. Kommunen har ett 
särskilt utpekat ansvar när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar. Enligt 
socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen verka för att personer med funktionsnedsättningar får delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra, och för att nå detta mål ska kommunen medverka till att 
de får en meningsfull sysselsättning. Kommunens ansvar gäller både allmänna och individuella 
insatser. Insatserna enligt LSS ska också främja målgruppens delaktighet i samhället och ge dem 
möjlighet att leva som andra.  

Enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får kommunen enligt 3 kap. 1 § vidare 
bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionsnedsättning anställning om de inte i 
tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt under 
förutsättning att verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av 
personer med funktionsnedsättning och anställning i verksamheten sker efter anvisning av 
Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder som 
avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Motionssvar 4
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Motion 5



23

   FUB förbundsstämma 2020   
 

  
  

  
  
 
 
Motion nr 5  
  
Rättshjälp 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att 1. riksförbundet fortsätter skapa opinion för att rättshjälp ska ingå i LSS-lagen.  
att 2. motionen avslås gällande högre försäkringstak för rättshjälp. 
att 3. förbundsstyrelsen fortsätter planeringen av att tillsätta en juridisk styrgrupp.  
att 4. motionen avslås då förbundsjurister redan idag har kontakt med medlemmar, länsförbund och 
lokalföreningar.  
Att 5. förbundsstyrelsen fortsätter planeringen av ett IT-baserat stöd för rättsombud och 
medlemsrådgivare. 
  
  
Bakgrund  
Motionären tar upp problemet om att det socialrättsliga läget är så komplicerat idag samtidigt som 
kompetensen är låg hos myndigheter och domstolar vilket gör att man behöver en jurist om man ska 
ha någon reell möjlighet att få rätt i domstol vid överklagande. Motionären vill att Riksförbundet ska: 

1. Arbeta för att skapa opinion för att rättshjälp ska ingå i LSS-lagen. 
2. Utreda om rättshjälp via försäkring eller liknande kan uppgå till ett högre belopp än idag. 
3. Söka samarbete med jurister runt om i landet som är insatta i LSS-lagstiftningen och 

internationella konventioner. 
4. Förmedla kontakt mellan jurist och medlem alternativt länsförbund/lokalförening. 
5. Ger rättsombuden ökade resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. 

  
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få rättshjälp för att framförallt 
kunna överklaga LSS-beslut. Handikapputredningen föreslog redan 1991 att generell rättshjälp måste 
in som en insats i LSS-lagen men så blev det aldrig.   

1. Skapa opinion för att rättshjälp ska ingå i LSS-lagen 
FUB:s ordförande skrev i en debattartikel på frågan om LSS ska skrivas om eller inte när utredningen 
var klar att svaret är nej men att det behövs rättshjälp till enskilda som extra hängslen. Funktionsrätt 
Sverige har även i ett uttal som riksförbundet FUB ställt sig bakom uttalat sig om att det måste 
införas en möjlighet för den enskilde att få rättshjälp vid förvaltningsmål och har därav ambitionen 
att starta upp en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättningar genom ett 
Arvsfondsprojekt. Förhoppningsvis kommer, om projektet kommer igång, detta att hjälpa många av 
FUB:s medlemmar i förvaltningsrättsliga ärenden. 

Motionssvar 5



24

 
2. Rättshjälp via försäkring 

Snittkostnaden idag för rättshjälp som ingår i försäkringen som ges ut inom ramen av UNIK-försäkring 
ligger på 6891:- samtidigt som försäkringstaket ligger på 18.000 per år. Försäkringsbolaget ser 
därmed att det inte finns några behov av att öka beloppet per år på givna underlag. Majoriteten av 
försäkringsbolag i övrigt är privata och går inte att arbeta intressepolitiskt med.  

3. Samarbete med jurister 
Förbundsstyrelsen diskuterar för närvarande att tillsätta en styrgrupp bestående av 3-5 personer 
med bred erfarenhet inom många relevanta juridiska områden jämte en förbundsjurist och IT-stöd 
från kansliet. Gruppens arbete kommer att ske över nätet. 

4. Förmedla kontakt med jurister 
Förbundsjuristerna har idag årliga fortbildningar för rättsombud och medlemsrådgivare vilka alltid 
prioriteras när de behöver stöd.  

5. Ge rättsombuden ökade resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag 
Förbundsstyrelsen diskuterar för närvarande möjligheterna att ta fram ett IT-baserat stöd med en 
struktur för våra rättsombud och medlemsrådgivare efter ämnesområde som ska arbetas fram av en 
projektanställd jurist under 6 månader. 
 

 

 

Motionssvar 5
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Motion 6



Motionssvar 6

    FUB:s förbundsstämma 2020 

 

 

Motion 6 

Myndigheter måste få information för ökad kunskap och förståelse om hur de 
ska bemöta FUB:s målgrupp vid kontakter 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: 

att riksförbundet fortsätter arbeta med dels myndigheters, framför allt Försäkringskassans, 
bemötande av personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF), dels 
frågan om ersättning från socialförsäkringen och dess handläggning samt intensifierar 
påverkansarbete och opinionsbildning inom området personalkompetens i LSS-
verksamheter. 

att motionen i övrigt är besvarad med nedanstående yttrande. 

 

Bakgrund 

Motionären aktualiserar brister i bemötandet i kontakt med statliga myndigheter, framför 
allt Försäkringskassan. Personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 
(IF) blir inte bemötta med respekt och tilltro. 

Motionären tar även upp att många personer har fått avslag på ansökan om 
aktivitetsersättning och hänvisats till Arbetsförmedlingen. 

Motionären lyfter också vikten av kompetenshöjande insatser för handläggare och personal i 
LSS-verksamheter.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Bemötande 
FUB samarbetar med paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, som i början av 2020 
presenterade resultatet av en enkätundersökning om Försäkringskassans bemötande vid 
ansökningar och beslut. Enkätsvaren visar att många personer känner sig otrygga i kontakt 
med Försäkringskassan. Det handlar om oförutsebarhet vad gäller myndighetens beslut, 
bristande förståelse och upplevelser av att känna sig misstrodd av Försäkringskassan. 
Rapporten kommer användas som underlag i fortsatta samråd med Försäkringskassan och i 
diskussioner med ansvariga politiker.  
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Avslagsbeslut om aktivitetsersättning 
Riksförbundet har under 2019 och 2020 drivit frågan om att personer nekas 
aktivitetsersättning och hänvisas till Arbetsförmedlingen. Representanter för 
förbundskansliet har vid möten med Försäkringskassan lyft problematiken och de 
omfattande konsekvenserna av avslagsbeslut. FUB har även genom panelsamtal, 
debattartiklar och intervjuer arbetat för att påverka makthavare, myndigheter och den 
allmänna opinionen. Riksförbundet har en representant i Försäkringskassans 
funktionshindersråd, där frågan har diskuterats ett flertal gånger.  
 
FUB kommer att fortsätta arbeta med frågan om ersättning från socialförsäkringen. Vi 
kommer bland annat bevaka Försäkringskassans regeringsuppdrag att förbättra stödet till 
unga som ansökt om aktivitetsersättning men fått avslag. FUB har också initierat att både 
Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ska bjudas in till ett 
gemensamt samråd om socialförsäkringen, för att gemensamt ta sig an brister i systemet.  
 
Regeringen har aviserat att de ska tillsätta en utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen 
under 2020. FUB kommer bevaka utredningen och lyfta behovet av ett tryggt, förutsebart 
och relevant socialförsäkringssystem. 
 
Personalkompetens i LSS-verksamheter 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att kompetensen brister hos LSS-
handläggare och baspersonal i LSS-verksamheter. Personalkompetens är ett prioriterat 
arbetsområde i riksförbundets verksamhetsplan för 2020. Riksförbundet kommer att 
intensifiera påverkansarbetet och opinionsbildningen inom området. FUB kommer även 
samverka med andra relevanta aktörer om behovet av en kompetenshöjning hos personal 
inom LSS-verksamhet. Se även motionssvar för motionerna 2 a-c, 15 och 16. 

 

Motionssvar 6
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Motionssvar 7

   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
 Motion nr 7  
  
Alla ska ha rätt till kontaktperson och ledsagare.  
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet FUB fortsätter verka för att kontaktperson och ledsagare återgår till att i enlighet 
med LSS-lagens intentioner och målsättning vara ett personligt individuellt utformat stöd och 
kompletterande insats till en LSS-bostad. 
   
Bakgrund  
Motionären tar upp problemet med att många kommuner tar bort kontaktperson och ledsagare för 
personer som bor i LSS-bostäder och att det i Kramfors kommun finns en generell riktlinje i 
kommunen som direkt stödjer detta. 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Det är olagligt att ha generella riktlinjer inom kommunen som säger att ingen som bor i en LSS-
bostad kan få en kontaktperson eller ledsagare. Detta strider mot Sveriges grundlag om 
legalitetsprincipen, grundläggande mänskliga rättigheter, LSS-lagen och andra lagar. För att upphäva 
en olaglig kommunal riktlinje kan man skicka in ett överklagande om laglighetsprövning till 
förvaltningsrätten i enlighet med 13 kap. 1-2§§ i kommunallagen (KL) och en anmälan till DO om att 
kommunen inte följer förvaltningslagen 5 §. 

Riksförbundet FUB har vid flertal utredningar påtalat behovet av att man ska ha bättre möjligheter 
till att få en kontaktperson och ledsagare utanför LSS-bostaden man bor i, senast till LSS-utredningen. 
Det stora behovet för många individer av en kontaktperson och ledsagare utanför sin LSS-bostad 
framgår även av Riksförbundet FUB:s rapport - 500 röster – där de flesta ser en kontaktperson som 
en kompis utanför bostaden som man kan prata med allt om och göra kul saker med. En ledsagare 
ska möjliggöra att man kan delta i återkommande fritidsaktiviteter. Sammanfattningsvis ska 
insatserna vara ett personligt utformat individuellt stöd och en kompletterande insats till en LSS-
bostad. 

LSS är en individuellt utformad lagstiftning och behovet ska vara rent faktiskt tillgodosett för att en 
kommun ska kunna neka en sökt insats. Detta innebär teoretiskt sett att man oavsett om man bor i 
en LSS-bostad eller inte alltid har möjlighet att ansöka om en kontaktperson och ledsagare och få en 
sådan beviljad om ens behov inte är rent faktiskt tillgodosedda, till exempel om det är resursbrister 
på boendet. I praktiken är det dock väldigt svårt att få dessa insatser som kompletterande insatser 
när man bor i en LSS-bostad. 
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Motionssvar 8
  
 
 

1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

 

Motion nr 8 

 

Motion angående medlemsregistret 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att motionen är besvarad med nedanstående yttrande 

 

Bakgrund 

Motionären upplever att det saknas funktioner i medlemsregistret som gör att det inte uppfyller 
föreningens behov vad gäller bland annat välkomnande av nya medlemmar och andra utskick.  

Motionären sammanfattar problemen i tre punkter 

1. Uppgifter om nya medlemmar är missvisande vilket kan innebära att t.ex. välkomstbrev 
skickas till fel medlemmar. 
 

2. Utträdesorsak saknas vilket skapar problem vid en fortsatt kontakt med utträdda 
medlemmar. 
 

3. Det går inte att söka fram enbart medlemmar som har eller saknar en e-postadress. 

 

  

  
 
 

2 
 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

De funktioner som motionären efterfrågar finns i systemet. 

I medlemssystemet går det att ange ett intervall på inträdesdatum för att söka nya medlemmar. På 
så sätt kan man söka fram nya medlemmar under ett specifikt datumintervall för att t.ex. skicka ett 
välkomstbrev. Medlemmens inträdesdatum påverkas inte av medlemsavgiftens betaldatum. 

Medlemssystemet har uppdaterats med utträdesorsak så det går att se anledningen till utträdet.  

Det går att söka fram medlemmar som har en e-postadress och skicka e-post till dessa direkt ifrån 
medlemssystemet. Det går också att söka medlemmar som saknar e-postadress för att skriva ut 
adressetiketter enbart till dessa. 

 

På www.fub.se/medlem finns information om hur FUB:s förtroendevalda använder 
medlemssystemet. Kontakta gärna förbundskansliet vid frågor om medlemssystemet som inte står i 
användarhandledningen. 
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Motionssvar 9

  
 
 

1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

 

Motion nr 9 

 

Motion om medlemsperioder 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att inte införa en löpande medlemsperiod 

att medlemmar som inträder under oktober - december inte betalar medlemsavgift för dessa 
månader första året. 

 

 

Bakgrund 

Motionären vill att FUB byter medlemsperiod från kalenderår till löpande. Dvs att medlemsavgiften 
ska gälla för 12 månader.  

På grund av att medlemskapet i dag löper per kalender år påtalar motionären risken att medlemmar 
som tillträder sent på året inte förnyar sitt medlemskap nästkommande år om det är för kort tid 
mellan betalningarna. Motionären upplever också att detta innebär att medlemsvärvningen försvåras 
ju senare på året det är. 
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Motionssvar 9

  
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen håller med om att det finns en risk att medlemmar som tillträder i slutet av året, 
framför allt under oktober, inte förnyar sitt medlemskap men att det rör sig om ett fåtal personer.  

I det aviseringssystem som tillämpas i dag betalar medlemmar som tillträder under november och 
december ingen avgift för dessa två månader. Det innebär att medlemskapet för dessa medlemmar 
omfattar upp till 14 månader. 

Ett löpande aviseringssystem berör inte de befintliga medlemmarna. För dessa kommer aviseringen 
ske som vanligt. Det är bara nya medlemmar som kommer att aviseras månadsvis. 

Ett löpande aviseringssystem innebär en ökad belastning på förbundskansliet, ökade kostnader och 
kräver anpassningar av medlemssystemet.  

Förbundsstyrelsen anser inte att det är berättigat att införa ett nytt aviseringssystem när det gäller så 
få personer. 

För att underlätta medlemsvärvningen och minska risken för uteblivna medlemsskapsförnyelser 
föreslår vi istället att den avgiftsfria perioden som nu är november och december även ska omfatta 
oktober.  
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Motionssvar 10

  
 
 

1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 

 

Motion nr. 10 

Vikten av kommunikation 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen  

att Riksförbundet, inom det prioriterade området Personalkompetens, ska uppmärksamma vikten av 
kommunikation och arbeta för att rätten till kommunikation förstärks för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 

att Riksförbundet, inom det prioriterade området LSS, ska arbeta för att av kommunikation tillmäts 
lika stor betydelse som de övriga grundläggande behoven vid ansökan om personlig assistans  

 

Bakgrund 

Motionären vill att riksförbundet ska arbeta för att stärka rätten till kommunikation. Rätten till 
kommunikation fastslås i artikel 21 i Funktionsrättskonventionen, samt i mål 3 och 10 i Agenda 2030. 
Under LSS-utredningens arbete (2016-2019) arbetade riksförbundet med att lyfta och betona vikten 
av rätten till kommunikation som grundläggande behov. I september 2018 startade FUB det treåriga 
projektet ”Vi är med!”. Projektet syftar till ökad kommunikation och delaktighet för vuxna med 
flerfunktionsnedsättning.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Rätten att kommunicera är av största betydelse för FUB:s medlemmar och Riksförbundet FUB ska 
arbeta för att denna rättighet respekteras och ges lika stor betydelse vid bedömningen av personlig 
assistans som de andra grundläggande behoven. Riksförbundet FUB ska därför inom ramen för det 
intressepolitiska arbetet påverka kommande utredningar, regeringen och Försäkringskassan för att 
stärka rätten till kommunikation, både vad gäller det specifika LSS-insatser och arbetet med 
personalkompetens. Läs mer om FUB’s arbete med rätten till kommunikation och livslångt lärande i 
motionssvar nr 47 ”Stöd för kommunikation och språk i ett livslångt perspektiv”.  
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Motionssvar 11

                         FUB förbundsstämma 2020  

Motion nr 11
En guide på lättläst om vad som händer när man fyller 65 år och inte längre kan söka insatser via LSS

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta

att bifalla motionen

att Riksförbundet FUB, i samarbete med Inre Ringen Sverige, tar fram en lättläst guide 
om hur livet kan se ut för personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Bakgrund
Motionären vill att Riksförbundet FUB tar fram en guide på lättläst svenska riktad till personer som 
snart ska gå i pension eller har redan nått pensionsåldern.

Förbundsstyrelsens ställningstagande
Det är mycket glädjande att många personer med utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) lever längre jämfört med tidigare generationer. Det blir allt 
viktigare att det finns förutsättning för en bra vardag även efter man har uppnått 
pensionsåldern i form av ekonomisk trygghet, en bra social tillvaro och så god hälsa som 
möjligt.                                                          

Riksförbundet FUB samarbetade med Svenskt 
Demenscentrum under ett 3-årigt Arvsfondsprojekt
som avslutades i början av 2019. Under projektet togs 
fram en webbutbildning som heter Åldern har sin 
Rätt. Flera äldre FUB/Inre Ringen medlemmar 
medverkar. Länk till webbutbildningen:

https://www.fub.se/utvecklings-storning/aldrande/utbildningar-aldrande-och-
utvecklingsstorning/aldern-har-sin-ratt-for-personer-med-utvecklingsstorning/

Studiecirkelmaterial togs också fram under projektet, tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Materialet är särskilt anpassat för personer med IF/utvecklingsstörning och 
Förbundsstyrelsen uppmuntrar lokalföreningar att ta kontakt med sin lokala SV om man vill 
ordna en studiecirkel.

En guide på lättläst svenska om livet efter pensionering blir ett bra komplement till 
webbutbildningen och studiecirklar.
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Motionssvar 12 a-b

  
 
 

1 
 

  FUB förbundsstämma 2020  
 
Motion nr 12 a och b, Lagstadgad/Statlig Habiliteringsersättning        
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att delvis bifalla motionerna  
att Riksförbundet FUB ska fortsätta att arbeta för att deltagare i daglig verksamhet ska få en 
ekonomisk ersättning som överstiger kostnaden för lunch och resor till och från daglig verksamhet.  
att Riksförbundet FUB ska arbeta för att Socialstyrelsen får i uppdrag att utvärdera effekten av 
statens extra stimulansstöd till kommuner med syftet att införa eller höja habiliteringsersättning  
under 2018–2020. 
att Riksförbundet FUB ska arbeta för att Socialstyrelsen får i uppgift att ta fram jämförande statistik 
om habiliteringsersättning i alla landets kommuner 

Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017 betalade 9 av 10 kommuner habiliteringsersättning 
och enligt LSS utredningens enkätundersökning var medelersättningen cirka 40 kronor per dag. 
Motion 12 a 
Motionären vill att det ska finnas en lagstadgad habiliteringsersättning som minst täcker kostnader 
för resor till och från daglig verksamhet och kostnader för mat/fika under dagen. 
Motionären tycker att habiliteringsersättning måste ökas i samma takt som samhällets kostnader. 
Motion 12 b 
Motionären vill att staten ta över habiliteringsersättningen och att ersättningarna går direkt till 
deltagarna som har LSS-insatsen Daglig Verksamhet.  

Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Förbundsstyrelsen tycker att det är mycket viktigt att Riksförbundet arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv vad det gäller våra medlemmars ekonomiska förutsättningar. Vuxnas ekonomi är 
alltjämt ett fokusområde för Riksförbundet FUB och utöver frågan om habiliteringsersättning, arbetar 
Riksförbundet för högre ersättningsnivåer för sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning för aktiviteter 
även för personer som fyllt 30, höjda statliga bostadstillägg, sänkta hyresnivåer och kommunala 
bostadstillägg.   
I frågan om habiliteringsersättning anser Förbundsstyrelsen att alla som deltar i daglig verksamhet 
ska få en rimlig ekonomisk ersättning som utgår ifrån principen att ersättningen ska överstiga 
lunchkostnader och kostnader för att resa till och från daglig verksamhet. Förbundsstyrelsen tycker 
även att det är pedagogiskt mycket viktigt för att få en ekonomisk ersättning som är kopplad till 
närvaro och deltagande i den dagliga verksamheten.  
Men i dagsläget anser Förbundsstyrelsen att det inte går att överblicka de långsiktiga ekonomiska 
konsekvenserna av en lagstadgad, statlig habiliteringsersättning. Ett exempel på detta är frågan om 
Skatteverkets syn på ersättningen skulle kunna ändras – d.v.s. från en skattefriersättning till en 
skattepliktig inkomst av tjänst - något som LSS utredningen lyfter i sitt resonemang kring 
habiliteringsersättning. 
Förbundsstyrelsen är mycket angelägen om att det finns ett heltäckande beslutsunderlag innan man 
fastställer ett ställningstagande kring en lagstadgad, statlig habiliteringsersättning. Därför anser 
Förbundsstyrelsen att det är nödvändigt med en utvärdering av effekten statens treåriga satsningen 
med extra stimulansstöd till kommuner med syftet att införa eller höja habiliteringsersättning under 
2018–2020. Liksom att det är nödvändigt med relevant statistiska underlag. 
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Motionssvar 13

   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
  
Motion nr 13  
  
Statliga anslag för teckenspråkiga dagliga verksamheter och gruppbostäder. 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet FUB uppmärksammar regeringen om problematiken gällande bristen på AKK i LSS-
verksamheter inom ramen för personalkompetens och föreslår statliga anslag som kan minska 
kostnaderna för kommunerna så att möjligheterna för enskilda att vistas i fullständigt teckenspråkiga 
miljöer blir mer likvärdiga över landet. 
   
Bakgrund  
Motionären tar upp problemet med att många kommuner inte beviljar plats på Mo Gårds 
teckenspråkiga gruppbostäder och dagliga verksamheter trots att domar och Socialstyrelsen i flera 
uttalanden ger rätt till detta.  
Motionären vill att Riksförbundet FUB ska verka för statliga anslag som minskar kostnaderna för 
kommunerna så att fler individer får tillgång till fullständigt teckenspråkiga miljöer. 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Laglig rätt till svenskt teckenspråk finns sedan 1981 och enligt LSS ska utfört stöd i LSS-verksamheter 
som till exempel daglig verksamhet och gruppbostäder vara ändamålsenligt. Alternativ 
kommunikation i form av t.ex. teckenspråk måste finnas tillgängligt i alla LSS-verksamheter för att 
lagens intentioner och syften ska uppnås. Att inte kunna kommunicera gör att man inte får den 
meningsfulla sysselsättningen man har rätt till i en daglig verksamhet eller sina behov tillgodosedda i 
en gruppbostad. LSS är verkningslöst utan kommunikation. Rättigheterna till kommunikation och att 
kunna leva som andra är stärkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, särskilt Artikel 21 och 30 samt språklagen. Att kunna kommunicera minskar 
även social isolering och ger möjligheter att kunna leva som alla andra ute i samhället. 

Att stöd enligt LSS är ändamålsenligt innebär att personer i LSS-verksamheter har: 

-  Jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet och kan leva som andra (LSS 5 §).  

För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet och möjligheter att leva 
som andra i LSS-verksamheter krävs det att: 

- Verkställigheten i LSS-verksamheter har god kvalitet, samarbete, helhetssyn, respekt för den 
enskildes bestämmanderätt, integritet, inflytande och medbestämmande (6 §).  

- Det finns varaktighet, samordning, anpassning till mottagarens individuella behov, 
lättillgänglighet och stärkande av förmåga till självständighet i LSS-verksamheten (7 §).  
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Motionssvar 14

   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
  
Motion nr 14  
  
Rätten till individuell plan och att den genomförs i praktiken 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Motionen anses vara besvarad gällande frågan om varför individuella planer inte verkställs.   
 
att Riksförbundet FUB tar upp frågan med SKR och Socialdepartementet. 
  
  
Bakgrund  
Motionären tar upp problemet med att kommuner i enlighet med LSS § 10 fortfarande oftast inte 
upprättar individuella planer som de ska enligt lag och att de planer som har upprättats i praktiken 
inte alltid verkställs.  
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Det finns en tydlig reglering om att en individuell plan ska upprättas enligt LSS i samband med att en 
LSS-insats beviljas. Problemet i kommunerna kring individuell plan har sedan LSS tillkomst visat sig 
oftast vara okunskap. Handläggare vet inte vad en individuell plan är och hur den skiljer sig åt mot 
alla andra planer som t.ex. genomförandeplan. Däremot är det oftast så att när väl handläggaren har 
tagit initiativ att medverka till upprättandet av en individuell plan så har de genom sin nya kunskap 
kunnat se fördelar och inte merarbete som de trodde från början. Även LSS-handläggaren vinner tid 
på att det finns en individuell plan. Att planer sedan inte verkställs handlar om kompetensbrist hos 
ledning och hos personal. 

Riksförbundet FUB har verkat för att sprida information och kunskap kring individuell plan genom att 
ta fram en broschyr förra året: 
https://www.fub.se/wpcontent/uploads/2019/12/individuell_plan_2019.pdf 

Det är viktigt att lokala FUB-föreningar nu med stöd av materialet använder sig av detta i det lokala 
intressepolitiska arbetet i sin kommun och att enskilda medlemmar som inte har en individuell plan 
ser till att en sådan upprättas.  
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Motionssvar 15

                           FUB:s förbundsstämma 

 

Motion 15 

Ansvar för den boendes ägodelar på grupp- och serviceboende 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 

att motionen är besvarad med nedanstående yttrande. 

 

Bakgrund 

Motionären aktualiserar behovet av en tydlig ansvarsfördelning bland personal för personer som bor 
i grupp- eller servicebostad och inte själva kan ta ansvar för sina ägodelar. Motionären föreslår att 
FUB ska ta upp frågan med socialministern. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Målet med LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Personer som omfattas av lagen 
ska kunna få det stöd de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken 
service de får. Det innebär att den som inte själv klarar av att ta ansvar för sina ägodelar har rätt att 
få stöd med detta av personalen. Det kan exempelvis ske genom att den boendes kontaktperson i 
skrift och bild dokumenterar personens ägodelar och löpande följer upp att inget saknas eller har 
gått sönder.  

Om uppdraget sörja för person ingår i den legala ställföreträdarens (t.ex. god man) uppdrag, ingår att 
teckna en hemförsäkring åt huvudmannen.  FUB:s egen försäkring, Unik försäkring, erbjuder 
exempelvis Hemextra för personer som bor i bostad enligt LSS. Denna försäkring gäller för alla saker 
som personen äger. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att underdimensionerad personal i hög grad 
riskerar att påverka kvaliteten på det stöd och den service som personer som bor i grupp- och 
servicebostad har rätt till. Personalbemanning efter de boendes behov är en viktig förutsättning för 
att LSS-lagens kvalitetsnivå, dvs. goda levnadsvillkor, ska kunna uppfyllas. Detta lyfter riksförbundet 
sedan tidigare i kontakter med regeringen, riksdagens socialutskott och centrala myndigheter inom 
området.  

Kvaliteten i insatsen påverkas även negativt av bristande kompetens hos baspersonalen och av en 
hög personalomsättning. Personalkompetens i LSS-verksamheter är ett prioriterat arbetsområde i 
riksförbundets verksamhetsplan för 2020. Riksförbundet kommer att intensifiera påverkansarbetet 
och opinionsbildningen inom området. 
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Motionssvar 16

1 
 

        FUB:s förbundsstämma 

 

 

Motion 16 

Bemanning på grupp- och serviceboenden utifrån den enskildes behov 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 

att motionen bifalles med nedanstående yttrande. 

 

Bakgrund 

Motionären aktualiserar att bemanningen på grupp- och servicebostäder enligt LSS har minskat som 
en följd av ekonomiska åtstramningar. En konsekvens av detta blir att de boende riskerar att inte få 
stöd och service utifrån sina faktiska behov. 

Motionären föreslår att FUB ska lyfta frågan med socialministern samt arbeta med opinionsbildning 
och namninsamling för en värdig omsorg på grupp- och servicebostäder. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att underdimensionerad personal i hög grad 
riskerar att påverka kvaliteten på det stöd och den service som personer som bor i grupp- och 
servicebostad har rätt till. För lite personal medför också att det blir begränsat med tid för 
personalen att tillgodose fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, vilket ingår i LSS-insatsen 
bostad med särskild service för vuxna. Förbundsstyrelsen ser allvarligt på att även bemanningen i 
daglig verksamhet har minskat, som en följd av den centralisering av daglig verksamhet som pågår i 
många kommuner. 

Antalet anmälningar från privatpersoner till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om allvarliga 
missförhållanden i bostad för vuxna, har ökat kraftigt under de senaste åren. Även antalet lex Sarah 
anmälningar från verksamheterna har ökat. Ökningen beror sannolikt på en kombination av orsaker; 
bristande kompetens hos baspersonalen, underdimensionerad personal och frånvarande chefer. 
Förbundsstyrelsen anser att personalbemanning efter de boendes behov är en viktig förutsättning 
för att LSS-lagens kvalitetsnivå, dvs. goda levnadsvillkor, ska kunna uppfyllas. Detta lyfter redan 
riksförbundet sedan tidigare i kontakter med regeringen, riksdagens socialutskott och centrala 
myndigheter inom området. 
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2 
 

Under 2020 är ett av riksförbundets prioriterade arbetsområden personalkompetens i LSS-
verksamheter. I det intressepolitiska- och opinionsbildande arbetet inom området kommer även 
personaldimensionering efter de boendes behov samt vikten av närvarande chefer att beaktas. 

Socialstyrelsen har i sitt regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och 
analysera personalkompetensen i bostad för barn och unga samt bostad för vuxna, enligt LSS. Detta 
uppdrag kommer FUB följa nära. FUB kommer även i en skrivelse till Socialstyrelsen, föreslå att 
myndigheten även beaktar dimensioneringen av personalen och hur den, tillsammans med 
personalens kompetens, påverkar kvaliteten i grupp- och servicebostad.  



53

Motion 17



54

Motionssvar 17

 

   FUB förbundsstämma 2020   
  
  
  

 
 

Motion 17 
Framtagande av generella skrivelser för FUB-föreningar  
vid externa kontakter med myndigheter och media 
 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
 
att motionen anses besvarad 
 
 
Bakgrund  
 
Till FUB:s Aktivistveckor har förbundskansliet tagit fram texter och förslag för lokalföreningars och 
länsförbunds intressepolitiska påverkansarbete. I materialet finns frågor att ställa till politiker i 
kommun och landsting/regioner. Där finns också texter till debattartiklar, som lokalt aktiva FUB:are 
kan komplettera med information om hur det ser ut i den egna kommunen. Där finns också tips på 
hur lokala FUB kan kontakta media, samt tips för egna insändare eller debattartiklar. Även förslag på 
hur föreningen kan skapa kontakt med politiker finns med. 
Materialet finns på webbplatsen (www.fub.se/aktivera) och på FUB:s intranät i mappen Informera 
och aktivera. Riksförbundet planerar att fortsätta ta fram material på detta sätt, för att ge 
lokalföreningar och länsförbund stöd i det intressepolitiska arbetet.  
Utöver särskilt framtaget material finns på FUB:s webbplats och i sociala medier ställningstaganden, 
uttalanden och fakta inom många av de områden som FUB jobbar med. Även sådant kommer hela 
tiden nytt. Alla inom FUB kan använda riksförbundets texter, i samband med kontakter med 
kommuner och andra myndigheter samt till egna debattinlägg och mediakontakter. 
FUB:s lokalföreningar och länsförbund får information om nytt material av det här slaget framför allt 
via nyhetsbreven, www.fub.se/nyhetsbrev . Förbundskansliet strävar efter att bli ännu mer tydliga 
med tips om vilket material som redan finns och hur det kan användas.  
 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Riksförbundet FUB har redan tagit fram den sortens material som motionären skriver om, och 
kommer att fortsätta ta fram material som kan användas av FUB-rörelsen.   
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   FUB förbundsstämma 2020  
 

Motion nr 18  

Annan fördelning av stimulansbidraget för höjd habiliteringsersättning 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att instämma i motionens intentioner 
att Riksförbundet FUB fortsätter arbeta för att förbättra den ekonomiska situationen för personer 
med utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättning (IF), inklusive höjda ersättningsnivåerna 
i aktivitets- och sjukersättningen 
 
Bakgrund 
År 2018 påbörjade staten en 3-årig satsning på ett extra stimulansbidrag med syftet med ”att införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning).”  
Socialstyrelsen fick i uppdrag av staten att fördela ut 350 miljoner kronor per år enligt en 
fördelningsnyckel. Satsningen är inne på sitt tredje år. Motionären tycker att fördelning av det extra 
statliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning har varit ett misslyckande, med väldigt ojämna 
utbetalningar eller inga utbetalningar alls, beroende på hur kommunerna valde att agera. 
Motionären vill att pengarna som har syftet att höja habiliteringsersättning fördelas på ett annat sätt 
– till exempel för att höja aktivitetsersättning/sjukersättning som skulle gynna alla som har LSS-
insatsen daglig verksamhet.  

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

FUB har i många år arbetat för att förbättra den ekonomiska situationen för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättning (IF). Detta har bl.a. gjorts genom skrivelser till 
Socialstyrelsen, inspel och remissyttranden till samtliga LSS-utredningar och debattartiklar samt den 
årliga publiceringen av FUB:s rapport Fångad i fattigdom? Eftersom rapporten uppdateras varje år 
fungerar den som en mycket viktig informationskälla och påverkansverktyg – inte minst hos 
relevanta myndigheter.  

Förbundsstyrelsen anser att en höjning i ersättningsnivåer för sjuk- och aktivitetsersättning är den 
centrala frågan i arbetet för en kännbar förbättring av den ekonomiska situationen för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Men sporadiska höjningar räcker inte, 
utan Förbundsstyrelsen anser att det är helt nödvändigt att ersättningsnivåerna för aktivitets- och 
sjukersättningen räknas upp mot index, i likhet med pensioner som räknas om automatiskt mot ett 
index som speglar pris och löneutvecklingen i samhället. 
 
Under våren 2020 kommer regeringen att tillsätta en utredning om sjuk- och aktivitetsersättningen. 
Riksförbundet kommer bevaka utredningen och genom påverkansarbete lyfta behovet av trygga och 
förutsägbara ekonomiska förutsättningar för FUB:s målgrupp.  
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   FUB förbundsstämma 2020  
 

 

Motion nr. 19 

Ökat samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att bifalla motionen 

att Riksförbundet FUB ska, inom fokusområdet Vuxnas ekonomi, arbeta för att motverka det ökade 
antalet avslag på ansökningar om sjuk- och aktivitetsersättning 

 

Bakgrund 

Motionären vill att FUB genom samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska 
arbeta för att stoppa den negativa utvecklingen av antalet personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning. FUB har länge arbetat för att förbättra vuxnas ekonomiska situation, genom 
debattartiklar, skrivelser, uppvaktningar och den årliga uppdateringen av rapporten ”Fångad i 
fattigdom?”. Riksförbundet har vid flertalet tillfällen diskuterat den negativa utvecklingen av sjuk- 
och aktivitetsersättningen med Försäkringskassan, bland annat inom ramen för myndighetens 
funktionshindersråd.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Vuxnas ekonomi är fortsatt ett av riksförbundets fokusområden, samt ett av de globala målen i 
Agenda 2030 som prioriteras i förbundets verksamhetsinriktning för åren 2020-2024. FUB har 
initierat att Försäkringskassans funktionshindersråd ska bjuda in Arbetsförmedlingen och Sveriges 
Kommuner och Regioner till ett gemensamt möte under 2020 för att diskutera effekterna när vuxna 
med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning inte får stöd från varken 
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och hänvisas till kommunernas tillfälliga 
försörjningsstöd. FUB bevakar också Försäkringskassans regeringsuppdrag att förbättra stödet till 
unga som har ansökt om aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga, men fått avslag på 
ansökan. 

FUB driver också dessa frågor genom Funktionsrätt Sverige. Det har bland annat resulterat i att 
Funktionsrätt Sverige lyckats samlat i stort sett alla organisationer inom funktionsrättsrörelsen 
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bakom ett krav på en total översyn av arbetsmarknadspolitiken för våra grupper. Detta krav har 
framförts i en skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i februari 2020. 

Regeringen har i mars 2020 tillsatt en utredning som ska göra en översyn av reglerna och sjuk- och 
aktivitetsersättningen. Uppdraget ska redovisas senast 30 juli 2021. Riksförbundet kommer bevaka 
utredningen och genom påverkansarbete lyfta behovet av ett tryggt och förutsebart system där 
människor inte förpassas till livslång fattigdom. 

 

 

Motionssvar 19
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

 

 

Motion nr. 20 

 

Nätverk i FUB i lokal och länsnivå 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen. 

 

 

Bakgrund 

Motionärerna vill att styrelsearbetet på lokal- och länsnivå inom FUB moderniseras, så att det 
exempelvis blir enklare att genomföra medlemsaktiviteter och arbeta med intressepolitik. Vidare vill 
motionärerna att FUB från centralt håll börjar titta på ett modernt sätt att jobba inom FUB och att 
det arbetet redovisas till Förbundsstämman 2022. 

 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Saker förändras och förbundsstyrelsen ser vikten av att FUB fortsätter att vara en relevant och 
inflytelserik organisation. Från centralt håll pågår redan ett moderniseringsarbete. Förbundsstyrelsen 
ställer sig positivt till att FUB centralt fortsätter med moderniseringsarbetet, och att arbetet sedan 
redovisas på Förbundsstämman 2022. Därför föreslår vi bifall på motionen. 
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   FUB förbundsstämma 2020  
 

 

Motion nr. 21 

Utbildningssatsning 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att avslå motionen med motivering, 

att Riksförbundet FUB fortsatt ska arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för att 
säkerhetsställa personalkompetensen inom LSS-verksamheter. 

att Riksförbundet FUB, genom att driva arvsfondsprojekt, fortsätter vara en aktör som samverkande 
utvecklar metoder och material vilket bidrar med att höja kompetensen hos personal som arbetar 
med målgruppen. 

att frågeställningen vidarebefordras till stiftelsen ALA och bolaget Kunskap & Kompetens. 

 

Bakgrund 

Motionären uppmärksammar personalens brist på utbildning och kompetens i arbetet med FUB:s 
målgrupp. Motionären vill också se fler möjligheter till utbildningar för personal inom kommuner och 
regioner och föreslår att FUB ska undersöka möjligheten att starta upp ett eget utbildningscenter. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att personalkompetensen brister i många LSS-
verksamheter, inte minst i bostad för vuxna och daglig verksamhet. Socialstyrelsen och Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO, har under flera år uppmärksammat problem med bristande kompetens hos 
baspersonal i LSS-verksamheter. 
 
I verksamhetsplanen 2020 för FUB:s intressepolitiska arbete är frågan kring personalkompetens ett 
prioriterat område. FUB arbetar bland annat intressepolitiskt och med opinionsbildning för att 
Socialstyrelsens allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL 
och LSS till personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2), ska omarbetas till bindande 
föreskrifter. Vi samverkar med andra relevanta aktörer kring vikten av en kompetenshöjning hos 
baspersonal inom LSS-verksamheter  
 
Genom FUB:s arvsfondsprojekt medverkar vi till att utveckla metoder, material och 
utbildningsinsatser som når ut till personal inom verksamheter för vår målgrupp. I våra nuvarande 
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projekt ”DigiJag” och ”Vi är med” ingår samarbeten och kompetenshöjande utbildningar för 
personalgrupper inom LSS-verksamheter. De metoder och material som utarbetas i projekten 
kommer att finnas tillgängliga på flera webbplatser och möjlighet till handledning kommer att 
erbjudas.  
 
Förbundsstyrelsen anser att Riksförbundet FUB:s primära uppgift är att arbeta med intressepolitiskt 
påverkansarbete och opinionsbildning vad gäller en höjning av kompetensen hos baspersonal i LSS-
verksamheter. Det faller utanför FUB:s verksamhetsområde att starta upp och driva ett 
utbildningscenter. Det är statens och utförarna av LSS-verksamhets (kommuner och privata utförare) 
ansvar att säkerställa att personalen har den kompetens som är nödvändig.  

Motionssvar 21
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                                  FUB:s förbundsstämma 2020   
 
Motion nr 22 
 
Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning när de väntar barn och när de har fått barn 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut   
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta   

att bifalla motionen  
att SUF Kunskapscentrum åter bjuds in som föreläsare till någon av Riksförbundet FUB:s utbildningar  
för rättsombud/medlemsrådgivare 
att Tidningen Unik undersöker möjligheten att göra ett reportage om en lokal SUF föräldragrupp  
att Riksförbundets kansli tar in aktuell information från SUF Kunskapscentrum i nyhetsbreven  
som går ut till medlemmarna och förtroendevalda, förslagsvis tre gånger per år.  
att Riksförbundet FUB ska verka för att SUF kompetenscentrum blir ett nationellt kompetenscenter. 

Bakgrund 
Motionären tar upp problemet med att stödet ser väldigt olika ut i landet för föräldrar med 
utvecklingsstörning/Intellektuellfunktionsnedsättning (IF). Många lokalföreningar känner inte till 
SUF:s arbete och att det finns lokala SUF grupper runt om i landet. Motionären vill att Riksförbundet 
FUB ska se till att det finns samverkan mellan dessa lokala SUF grupper och det ska finnas kunskap 
om SUF Kunskapscenters arbete hos FUB:s medlemsrådgivare. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
SUF satsningen började med en enskild ”SUF-grupp” för 20 år sedan. 2009 startades SUF-
Kunskapscentrum med medel från Arvsfonden och Uppsala läns kommuner och landsting.             
Sedan 2014 är det kommunerna och landstinget i Uppsala län som finansierar enheten. 
SUF står för Samverkan-Utveckling-Föräldraskap. SUF:s uppdrag är ”att arbeta med att utveckla, samla 
och sprida kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.” 
Kunskapscentrets tjänster erbjuds i första hand till kommuner i Uppsala län. I mån av tid och resurser, 
välkomnar SUF uppdrag från kommuner utanför Uppsala län. Det kan handla t.ex. om stöd för att starta 
en lokal SUF grupp för föräldrar med utvecklingsstörning/IF eller att utbilda yrkesverksamma som 
kommer i kontakt med dessa föräldrar i olika sammanhang. SUF kunskapscentrum även ordnar 
nätverksträffar för kommuner som har lokala SUF-grupper. För att möjliggöra att hela landet ska få 
tillgång till SUF:s kunskaper kostnadsfritt, anser Riksförbundet FUB att SUF kompetenscentrum bör få ett 
nationellt uppdrag finansierade av staten.  
 
SUF kunskapscentrum har medverkat i Rättsombudens utbildning för ett antal år sedan och ingår i det 
uppdrag om stöd som Rättsombuden förmedlar. Från tid till annan har fortlöpande information lämnats, 
nu senast vid den gemensamma utbildningen för Rättsombud och Medlemsrådgivare, om fall av intresse.  
Förbundsstyrelsen tycker att SUF Kunskapscentrum har ett väldigt viktigt uppdrag. Riksförbundet FUB har 
en plats i ledningsgruppen för SUF-Kunskapscentrum som träffas 5–6 gånger per år. Vid flera tillfällen har 
FUB medverkat i den årliga SUF-konferensen i Uppsala. I september 2020 påbörjar Riksförbundet ett nytt 
Arvsfondsprojekt i samarbete med SUF Kunskapscentrum. Projektet kommer att ta fram 
utbildningsmaterial om föräldraskap för elever i gymnasiesärskolan och unga vuxna med 
utvecklingsstörning/Intellektuellfunktionsnedsättning (IF). Forskning har visat att denna typ av utbildning 
minskar risken för oplanerade graviditeter hos unga kvinnor med IF. 
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   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
  
Motion nr 23 
  
Rätt att bo tillsammans som par 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet ska lyfta upp frågan i UNIK-tidning om att man har rätt att bo tillsammans som par 
oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte och oavsett om man bor i en LSS-bostad eller 
ordinär lägenhet och vad man kan göra när kommunen har olagliga riktlinjer i frågan. 
att Riksförbundet uppmanar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att verka mer aktivt för att det 
inte finns riktlinjer i kommunerna som reglerar par i LSS-bostäder då sådana strider mot 
legalitetsprincipen i Regeringsformen (RF) samt förvaltningslagen, grundläggande mänskliga 
rättigheter och andra lagar.  
  
Bakgrund  
Motionären tar upp frågan om att man i vissa kommuner inte har rätt att bo tillsammans i LSS 
bostäder eller eget boende med boendestöd.  

 Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Personer som bor i en LSS-bostad har ett hyreskontrakt som alla andra oavsett funktionsnedsättning 
eller inte. När man har ett hyreskontrakt så är det hyreslagens regler som gäller vilket innebär att det 
inte finns något förbud mot att man har en sambo eller inneboende. Något annat vore diskriminering 
och strider mot Sveriges grundlag om legalitetsprincipen, grundläggande mänskliga rättigheter och 
andra lagar.  

Socialstyrelsen har lagt till ett avsnitt om samboförhållanden och äktenskap i sin senaste version av 
handboken för stöd och rättstillämpning (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS): 

“Personer som bor i en LSS-bostad kan precis som andra vilja leva i ett samboförhållande eller gifta 
sig vilket är en mänsklig rättighet som förstärks i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning artikel 23. Det finns heller inga hyresrättsliga hinder att dela lägenheter.  

Däremot kan det finnas andra aspekter att ta hänsyn till som till exempel sammansättningen i 
gruppen och att antal boende påverkas om en person flyttar in. I regel bör endast tre till fem personer 
bo i en gruppbostad och antalet kontakter i den närmaste miljön bör för vissa personer vara 
begränsade.  

Det tillstånd som enskilda verksamheter har anger hur många platser gruppbostaden eller 
servicebostaden har och kan inte överskridas. Det är också viktigt att gruppen som delar 
gemensamhetsutrymmen inte är för stor och enligt Socialstyrelsen bör gruppbostadens 
gemensamhetslokaler enda kunna nyttjas av andra på de boendes villkor. Om anhöriga, sambos eller 
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vänner mer regelbundet ska vistas i de gemensamma utrymmena bygger det på att samtliga i 
gruppbostaden verkligen vill ha det så”. 

Socialstyrelsens ovanstående allmänna råd gäller inte i eget boende med boendestöd där istället inga 
hänsyn behöver tas till andra när man bor ihop. Det är även i regel mindre att ta hänsyn till om man 
bor i en servicelägenhet än i en gruppbostad.  

Sammanfattningsvis har man samma rätt att bo ihop som alla andra oavsett form av bostad men 
vissa hänsyn kan behövas tas speciellt när man bor i en gruppbostad. 

Om man vill bo ihop och har problem med kommunen som tolkar lagar och regler fel så finns det 
åtminstone tre konkreta saker man kan göra för att olagliga riktlinjer inom kommunen ska upphävas:  

1. Gå till Skatteverket och skriv in partnern som har flyttat in på lägenhetsadressen.  
2. Skicka in ett överklagande om laglighetsprövning till förvaltningsrätten i enlighet med 13 kap. 

1-2 §§ i kommunallagen (KL). 
3. Skicka en anmälan till JO om att kommunen inte följer förvaltningslagens 5 § 

(legalitetsprincipen). 

Om en kommun har olagliga riktlinjer kan man överklaga detta och begära en laglighetsprövning hos 
förvaltningsrätten om inte nämnden gör en ändring själv då FUB-förening eller enskild individ påtalar 
detta. Laglighetsprövning är utformad att vara en medborgarkontroll av kommunala beslut. 
Legalitetsprincipen har fått en mer framträdande roll i förvaltningsrätten under de senaste 
decennierna och idag finns den även inskriven i 5 § förvaltningslagen därför bör man även göra en 
JO-anmälan. 

Motionssvar 23
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

Motion nr 24 

 

Rättvisare fördelning av stimulansbidraget för habiliteringsersättning 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att avslå motionen.  
 
Bakgrund 
Motionären tycker att det är orättvist att personer som har beviljats daglig verksamhet som en insats 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte får ta del av stimulansbidraget som staten betalar ut i form av extra 
habiliteringsersättning till personer som har LSS-insatsen daglig verksamhet eftersom personerna 
som får dessa insatser gör samma jobb på daglig verksamhet. 
Motionären vill att Riksförbundet FUB ska arbeta för att personer som har daglig verksamhet enligt 
SoL, får rätt till extra habiliteringsersättning framöver.   

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Personer som får daglig verksamhet beviljade enligt Socialtjänstlagen (SoL) tillhör inte FUB:s 
målgrupp. Precis som FUB driver ett intressepolitiskt arbete kring frågor om habiliteringsersättning 
för personer som har daglig verksamhet som en LSS-insats, finns flera funktionsrättsorganisationer 
som arbetar intressepolitiskt för sina målgrupper som får sina insatser enligt SoL.  
Förbundsstyrelsen förstår att det finns en fin solidaritetskänsla mellan kamrater på daglig 
verksamhet, oavsett om man har insats via SoL eller LSS. Förbundsstyrelsen tycker det vore väldigt 
bra att uppmuntra personerna som har daglig verksamhet som en Sol-insats att kontakta sin 
medlemsorganisation och uppmuntra den att arbeta med frågan om habiliteringsersättning.  
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    FUB:s förbundsstämma 

 

 

Motion 25 

Arbetsgrupp för LSS 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta: 

att motionen är besvarad med nedanstående yttrande. 

 

Bakgrund 

Motionärerna föreslår att Riksförbundet FUB ska tillsätta en arbetsgrupp, som ska bevaka 
och föreslå ändringar och förbättringar i LSS. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande  

LSS har under flera år varit ett prioriterat arbetsområde för Riksförbundet FUB. Då den 
statliga LSS-utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen pågick (maj 
2016 t.o.m. januari 2019), bedrevs arbetet av en LSS-arbetsgrupp bestående av ombudsmän 
och förbundsjurister på förbundskansliet. FUB medverkade även mycket aktivt i en 
arbetsgrupp vid Funktionsrätt Sverige, kopplad till deras expert i den statliga utredningen. 
FUB tillhandahöll bland annat en ombudsman för samordning av arbetsgruppen.  

Under 2017 anordnade riksförbundet, i samverkan med berörda länsförbund, fem 
temadagar om LSS på fem orter. Syftet med temadagarna var dels att informera 
medlemmarna om den pågående statliga LSS-utredningen, dels att i workshopform samla in 
medlemmarnas erfarenheter av olika LSS-insatser. Workshoppar anordnades även vid Inre 
Ringens inspirationsdagar hösten 2017. Detta resulterade i rapporten 500 röster om LSS 
(FUB, 2018). Rapporten har använts flitigt i FUB:s intressepolitiska arbete på såväl central- 
som lokal nivå.  

LSS är fortsatt ett prioriterat arbetsområde för riksförbundet. Av verksamhetsplanen för 
2020 framgår att riksförbundet ska arbeta med påverkansarbete och opinionsbildning vad 
gäller personalkompetens i LSS-verksamheter och framtida kompetensförsörjning samt för 
ökad kvalitet i daglig verksamhet. Men eftersom LSS-lagstiftningen är central för FUB:s 
målgrupp kommer det finnas en kontinuerlig beredskap att agera på bred front vad gäller 
samtliga insatser enligt LSS. 
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

 

 

Motion nr 26 

 

Subventionerade Intradagar för styrelsemedlemmar i FUB:s lokalföreningar 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att Riksförbundet FUB inte kommer att subventionera Intra-dagarna för 
styrelsemedlemmar inom lokalföreningarna. 

att Riksförbundet arbetar för, att i så stor utsträckning som möjligt, göra det möjligt för 
alla medlemmar i FUB att få ta del av föreläsningar och debatter genom att dessa 
produktioner filmas och hålls tillgängliga inom FUB:s intranät eller webbplats.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att ledamöter i våra styrelser är 
välutbildade och uppdaterade i aktuell forskning och utveckling. Men en subvention av 
deltagaravgiften skulle innebära en betydande kostnad för Riksförbundet vilket inte är ekonomiskt 
försvarbart. Förbundets ekonomi kommer under de närmaste åren bli kärv och det är viktigt att 
prioritera hårt, vi behöver både sänka kostnaderna och öka intäkterna.  

Förbundsstyrelsen kommer arbeta aktivt arbeta för att föreläsningar och andra anföranden, både på 
Intra-dagarna och i andra sammanhang, som är viktiga för FUB:s medlemmar, filmas och publicera på 
hemsida och/eller FUB:s intranät. Det finns en del praktiska frågor som behöver lösas, t ex 
föreläsarnas godkännande, men styrelsen ser positivt på dessa möjligheter. 
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

Motion nr 27 

 

Säkra Volymen på max efterlevnad 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att bifalla motionen. 

att Riksförbundet FUB ser över möjligheten för efterlevnad för Volymen på max efter att 
projekttiden är slut. 

 

Bakgrund 
Motionären vill att riksförbundet genom att utse en stödfunktion på kansliet ser till Volymen på max 
fortlevnad. Stödfunktionen ska finnas på plats när projekttiden är över och stötta de lokalföreningar 
som vill starta upp egna ungdomsgrupper. Stödfunktionen skulle även ansvara för fortlevnaden av 
Ungdomsforum samt gemensamma läger som vill arrangeras inom ungdomsverksamheten. 
Motionären vill vidare att FUB avsätter pengar att öka deltagarnas möjlighet att resa och delta i 
möten och konferenser. Om möjligt även en arvodering för ledare till deltagare i Volymen på max. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
Volymen på max är ett gediget projekt som satt spår i flera av FUB:s lokalföreningar. Projektet 
möjliggör för unga personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning att ta plats i 
organisationen, på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Riksförbundet får i uppdrag att föra en 
dialog med nuvarande projektledare för att se över möjligheten för projektet och verksamheten att 
fortleva efter att projektperioden är över.   
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

Motion nr. 28 

 

Stödjandekort 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att avslå motionen. 

 

Bakgrund 

Vissa kommuner erbjuder stödjandekort, Umeå är ett exempel på en sådan kommun (men där kallas 
samma kort för kompiskort). Kortets syfte är att skapa bättre förutsättningar för personer som har 
funktionsnedsättning att ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Förhoppningen är att kortet ska 
göra det lättare att ta sig ut på olika aktiviteter då en förälder, anhörig eller vän kan följa med helt 
gratis. Motionären skriver att många kommuner avslår sådana kort, och att korten endast är giltiga i 
de kommuner som de utfärdats i. Motionären ser behovet av ett statligt kort som är giltigt över hela 
Sverige. Vidare föreslår motionären att FUB centralt ska arbeta för att ta fram ett sådant statligt kort. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Dessa kort utfärdas idag av kommuner för kommuninvånare (en kommunal instans). De kultur-, 
idrotts- och fritidsutbud som kortet ofta ger tillgång till är också privata eller kommunala. 
Förbundsstyrelsen ser vikten av att FUB arbetar för ett tillgängligare Sverige, och motionen är skriven 
i den andan. Däremot ser förbundsstyrelsen svårigheten i att flytta över en kommunal instans till en 
statlig. Det kräver mycket tid och väldigt mycket resurser. I dagsläget ser vi behovet av att lägga 
FUB:s kraft och energi på annat håll. Med detta skrivet föreslår vi att motionen avslås. 
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

Motion nr. 29 

 

Justerad fördelning av medlemsavgift 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla attsats 1, 4 och 5. 

att anse attsats 2 och 3 som besvarad. 

att länsförbundens andel tas ifrån lokalföreningarnas andel. 

att länsförbunden behöver lämna in sina årsredovisningar, på samma sätt som lokalföreningarna, för 
att få tillgång till medlemsavgiftsutbetalningen. 

 

Bakgrund 

För att bli medlem i Riksförbundet FUB behöver man betala en medlemsavgift och varje medlem 
tillhör en av våra lokalföreningar. Innan Förbundsstämman tog beslut om en enhetlig medlemsavgift 
2018 varierade medlemsavgiften i våra lokalföreningar, och detta reglerades av våra stadgar. Varje 
lokalförenings medlemsavgift utgjordes då av summan av tre andelar. Storleken på varje andel 
bestämdes på olika nivåer: 

- Förbundsstämman tog beslut om Riksförbundets andel i kronor 
- Det enskilda länsförbundets ombudsmöte tog beslut om länsförbundets andel i kronor 
- Den enskilda lokalföreningens årsmöte tog beslut om lokalföreningens andel i kronor 

Dessa andelar plussades ihop och utgjorde i sin tur medlemsavgiften för varje lokalförening. Då var 
det tydligt hur mycket pengar som skulle tillfalla Riksförbundet, länsförbunden och 
lokalföreningarna. Detta eftersom den beslutade andelen på varje nivå också tillföll den nivån. 

Medlemsavgiften är sedan Förbundsstämman 2018 samma för alla våra medlemmar, den är reglerad 
av stadgan och den enhetliga medlemsavgiften är följande från och med 2021: 
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- 300 kronor för en huvudmedlem 
- 60 kronor för en familjemedlem 

Förbundsstyrelsen ser beslutet om en enhetlig medlemsavgift som mycket viktig för FUB:s utveckling. 
Vi måste kunna ha en mer aktiv medlemsrekrytering runt om i Sverige, och det ska vara enkelt att bli 
medlem. En enhetlig medlemsavgift är en av förutsättningarna för detta. 

2020 tog FUB:s förbundsstämma beslut om att varje lokalförening ska få 110 kronor utbetalt årligen 
från 2022, från Riksförbundet, för varje betalande huvudmedlem och 60 kronor för varje betalande 
familjemedlem. Detta förutsatt att lokalföreningen i fråga skickar in en komplett årsredovisning. 
Beslutet om hur mycket pengar som ska betalas ut till varje lokalförening är inte inskriven i stadgan.  

För länsförbunden finns inget liknande stämmobeslut. Krav på inlämning av en komplett 
årsredovisning, för att ett länsförbund ska få en utbetalning, finns inte. Under 2018 års 
förbundsstämma togs inte heller något beslut om hur mycket pengar som ska betalas ut till varje 
länsförbund, detta till skillnad från beslutet om lokalföreningarna. Det innebär i praktiken att 
länsförbunden fortfarande, genom sina ombudsmöten, beslutar hur mycket pengar som går från 
medlemsavgiften till länsförbundet i fråga. 

Riksförbundet betalar ut pengar till länsförbunden i dagsläget, och länsförbunden bestämmer hur 
stor utbetalningen ska vara. Höjer länsförbunden sin andel tillräckligt mycket kommer Riksförbundet 
inte få pengar från medlemsavgiften, och det kan hända att Riksförbundet FUB behöver använda 
andra medel utöver medlemsavgifter för att täcka för länsförbundens andel. Det säger sig självt att 
modellen inte är hållbar. 

Utbetalningen till länsförbunden utgår idag från följande belopp, det vill säga belopp som en gång i 
tiden beslutades av varje enskilt länsförbund: 
 
Länsförbund Kronor per huvudmedlem Kronor per familjemedlem 
FUB Blekinge län 0 0 
FUB Dalarnas län 5 5 
FUB Gotlands län 0 0 
FUB Gävleborgs län 10 10 
FUB Hallands län 5 5 
FUB Jämtlands län 0 0 
FUB Jönköpings län 5 5 
FUB Kalmar län 8 8 
FUB Kronobergs län 10 10 
FUB Skåne län 5 5 
FUB Stockholms län 40 20 
FUB Södermanlands län 10 10 
FUB Uppsala län 3 3 
FUB Värmlands län 20 0 
FUB Västerbottens län 5 5 
FUB Västernorrlands län 0 0 
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Länsförbund Kronor per huvudmedlem Kronor per familjemedlem 
FUB Västmanlands län 10 10 
FUB Västra Götalands län 10 10 
FUB Örebro län 10 10 
FUB Östergötlands län 1 1 

 
Den beskrivna utbetalningen till våra lokalföreningar och länsförbund heter 
”medlemsavgiftsutbetalningen”. 

Stadgan reglerar idag hur mycket medlemsavgiften ligger på, men inte hur mycket 
medlemsavgiftsutbetalningen ligger på. Medlemsavgiftsutbetalningen regleras istället av beslut på 
Förbundsstämman, och det beslutet skrivs inte in i stadgan. 

Tidigare, när medlemsavgifterna beslutades på tre olika nivåer, reglerade stadgan per automatik 
medlemsavgiftsutbetalningen. Detta eftersom den beslutade andelen på varje nivå också tillföll den 
nivån. 

I den aktuella upplagan av vår stadga syftar ordet ”avgift” på medlemsavgift och inget annat, som 
exempelvis medlemsavgiftsutbetalning. 

Motionären ser behovet av att Förbundsstämman fattar ett tydligt beslut om 
medlemsavgiftsutbetalningen för länsförbunden. I motionärens attsatser framgår ett förslag. I 
motionens text står det också att det är rimligt att länsförbunden tar ut olika mycket eftersom 
behoven är olika. Det poängteras att om en sådan modell ska fungera krävs det att summan tas från 
lokalföreningarnas andel. För att lokalföreningarna inte ska gå back föreslår motionären dessutom 
att medlemsavgiftsutbetalningen till lokalföreningarna höjs. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen ser vikten av att Förbundsstämman fattar ett beslut om 
medlemsavgiftsutbetalningen för länsförbunden. Att medlemsavgiftsutbetalningen beslutas på 
respektive ombudsmöte ser vi som positivt, likaså att länsförbundens andel tas ifrån 
lokalföreningarna. Därför föreslår vi bifall av attsats 1, 4 och 5. Vi väljer också att lägga till en attsats 
om att länsförbundens andel tas ifrån lokalföreningarnas andel. 

Vi föreslår att attsats 2 och 3 blir besvarad, med hänvisning till framtida propositioner som reglerar 
medlemsavgiften och medlemsavgiftsutbetalningen. I framtida propositioner kommer dessa två 
attsatser att hanteras. Vi ser däremot positivt på att lokalföreningarnas andel höjs, för att 
kompensera för länsförbundens andel. 

Vi föreslår också Förbundsstämman att ta beslut om att länsförbunden behöver lämna in sina 
årsredovisningar till Riksförbundet FUB, på samma sätt som lokalföreningarna, för att få tillgång till 
medlemsavgiftsutbetalningen. 
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     FUB förbundsstämma 2020    
  
  

  
  
  
Motion nr 30 
  
Särskild satsning på psykisk ohälsa                                                                           
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet prioriterar psykisk ohälsa 2021. 
 
att Riksförbundet sprider kort information kring bra bemötande och behandling för målgruppen        
förslagsvis i en broschyr med konkreta tips på hur lokala och regionala FUB föreningar kan påverka i 
frågan. 
 
att Riksförbundet planerar in en föreläsning under Forum FUB 2022 kring bemötande av personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar inom psykiatrin. 
 
att Riksförbundet ser över samverkansmöjligheter med lämpliga samverkanspartners. 
 
att Riksförbundet tar fram information på lätt svenska kring psykisk ohälsa. 
  
Bakgrund  
Motionären visar på att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är särskilt sårbara för 
psykisk ohälsa samtidigt som det ofta saknas kunskap inom psykiatrin, hos anhöriga, personal inom 
LSS och primärvård hur t.ex. psykisk ohälsa yttrar sig, bemötande av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och framförallt alternativ kommunikation för att kunna ge rätt diagnos och 
behandling. Det saknas även tillgänglig information för målgruppen själva på området. 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Psykisk ohälsa är ett viktigt område och därför har det inom förbundsstyrelsen beslutats att psykisk 
ohälsa ska vara ett prioriterat område för riksförbundet att arbeta med verksamhetsåret 2021. 
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   FUB förbundsstämma 2020  
 

 

Motion nr. 31 

Stöd för kommunikation och språk i ett livslångt perspektiv  

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

att riksförbundet i det intressepolitiska arbetet lyfter vikten av att personal i LSS-verksamheter har 
god kunskap om Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK.  

att riksförbundet i det intressepolitiska arbetet driver rätten till livslångt lärande och möjlighet att 
bibehålla och utveckla kommunikation och språk för alla oavsett grad av funktionsnedsättning.  

att motionen i övrigt förklaras besvarad med nedanstående yttrande. 

 

Bakgrund 

Motionären vill att riksförbundet ska tydliggöra och uppmärksamma personer med intellektuell 
funktionsnedsättnings behov av stöd för kommunikation och språk i ett livslångt perspektiv. 
Motionären hänvisar till Funktionsrättskonventionen om rätten till kommunikation och språk och 
Barnkonventionen om barns rätt till att ha en röst och att bli lyssnad till. Motionären vill att FUB 
tillsätter resurser för att synliggöra vuxna och äldres faktiska situation vad gäller tillgång till befintligt 
stöd för kommunikation och språk. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om rätten till stöd för kommunikation och språk 
och att detta stöd brister för många personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
I Lägesrapport 2018 konstaterade Socialstyrelsen bristande kunskap hos personal vad gäller metoder 
och verktyg för kommunikation. Det är också en av anledningarna till att frågan kring 
personalkompetens är ett prioriterat område i verksamhetsplanen 2020 för FUB:s intressepolitiska 
arbete. Kunskap om Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, är nödvändig för att 
personal i LSS-verksamheter ska kunna kommunicera på det kommunikationssätt som olika personer 
använder. 
 
Riksförbundet FUB samverkar med en rad andra aktörer för att påverka och stärka rätten till 
kommunikation. Genom FUB:s arvsfondsprojekt medverkar vi till att utveckla metoder, material och 
utbildningsinsatser som når ut till personal inom verksamheter för vår målgrupp. 
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I projektet ”Vi är med” är syftet att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning får tillgång till 
livslångt lärande och ökade möjligheter att kommunicera och interagera med sin omgivning.  Målet 
är att personalen får tillgång till metoder och material för att skapa bättre förutsättningar för ökad 
delaktighet och självbestämmande. Rätten till språk och kommunikation är centralt och finns också 
med i arbetet i flera arbetsgrupper, projekt och forum.  
 
I FUB:s kommitté för skola och utbildning pågår just nu ett arbete kring Barnkonventionen och allas 
rätt till språkutveckling i samarbete med bland andra Riksförbundet för döva och hörselskadade Barn 
och barn med språkstörning, DHB, och Internationella föreningen för karlstadmodellen, IAKM. 
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ofta har sämre förutsättningar än andra att praktisera sina kunskaper och hålla 
dem vid liv. Det är numera inte heller möjligt att studera på särvux/lärvux för att bibehålla kunskap. 
FUB lyfter därför i det centrala intressepolitiska arbetet vikten av vuxenpedagogisk kompetens inom 
daglig verksamhet, för att möjliggöra för vuxna med mer omfattande intellektuell 
funktionsnedsättning att bibehålla och utveckla kommunikation och språk.  
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

Motion nr. 32 

 

E-legitimation 

 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen. 

 

Bakgrund 

Motionärerna vill att alla ska kunna legitimera sig på nätet, och att gode män och förvaltare ska 
kunna använda tjänster som kräver e-legitimation för huvudmannens räkning, om huvudmannen vill 
det. Vidare vill motionärerna att FUB ska kämpa för att detta ska bli verklighet. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen ser positivt på motionärens förslag. FUB arbetar för att personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska få leva ett liv som alla andra, och den 
här motionen är definitivt skriven i den andan. Med detta skrivet föreslår vi att motionen blir bifallen. 
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   FUB förbundsstämma 2020   

 

  

  

 

 

Motion nr 33 

  

Motion om presskort för media som drivs som daglig verksamhet. 

  

  

Förbundsstyrelsens förslag till beslut  

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  

  

att avslå motionen med motiveringen att det mest heltäckande presskortet är möjligt att få för 
personer som deltar i daglig verksamhet. 

  

Bakgrund  

I Sverige finns inga formella krav på vem som får kalla sig journalist. Vem som helst kan ge ut kort 
med texten "press" på. Dock ger dessa kort inte någon garanti att bäraren får komma in på 
presskonferenser eller liknande. Det presskort som däremot ger tillträde i de flesta sammanhang är 
Journalistförbundets presskort. Det är detta kort de flesta menar när man pratar om ”presskort”. Det 
är alltså ett kort som medlemmar i Svenska Journalistförbundet kan ansöka om och få. Det handlar 
om ett medlemskap i ett fackförbund.  

Svenska Journalistförbundet svarar att alla som har journalistiska arbetsuppgifter kan söka och bli 
medlemmar i förbundet. Och därefter ansöka om, och få presskort. Det finns inget hinder att bli 
medlem för personer som deltar i daglig verksamhet, så länge de kan visa att de gör ett journalistiskt 
arbete. Dock innebär ett medlemskap en kostnad för någonting som inte måste vara nödvändigt för 
att jobba som journalist. Ofta går tillträde att ordna lokalt utan presskort – många journalister jobbar 
utan presskort.  
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Motionssvar 34

   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
 
Motion nr 34  
 
 
Behov av dubbade filmer och TV-serier 

 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att FUB ska arbeta långsiktigt för att fler filmer och TV-serier dubbas  

att FUB ska arbeta långsiktigt för att uppläst textremsa blir vanligare 

 
 
Bakgrund  
 
Dubbning 

Dubbning betyder att skådespelare spelar in svenska versioner av utländskt tal i filmer och 
teveprogram. Det svenska talet hörs istället för talet från de som syns i filmen och teveprogrammet. 
Dubbning tar mycket tid och kostar mycket pengar. 

Uppläst textremsa 

Ett alternativ till dubbning är uppläst textremsa i filmer och teveprogram. Det betyder att textremsan 
läses upp av en person eller av en talsyntes. Det finns olika sätt att få uppläst textremsa. På bio kan 
det vara med en app i den egna telefonen eller att biografen har en särskild apparat. På SVT finns 
uppläst textremsa, men för den som vill lyssna på den upplästa textremsan är det krångligt. Det 
skulle också kunna gå att lyssna på SVT:s talsyntes med en app, på samma sätt som den för filmer på 
bio. Det finns en färdig app för det, men SVT vill inte använda appen. TV4 har egentligen ett krav på 
sig att ha uppläst textremsa, men gör det inte.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande  
 
FUB ska arbeta för att fler får chans att se fler filmer och teveprogram. 

Dubbning fungerar bra för den som inte kan läsa textremsa, men det kostar mycket pengar och tar 
lång tid. Uppläst textremsa kostar mindre pengar och går fortare att producera, men skulle behöva 
bli vanligare, lättare att använda och förbättras. Förbundsstyrelsen tycker därför att FUB ska arbeta 
för båda alternativen, dubbning och uppläst textremsa. FUB bör samarbeta med andra förbund som 
också har medlemmar som inte läser eller läser långsamt. 
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Motion – översyn av FUB:s stadgar och organisation 
 
För att utveckla FUB till en än starkare röst i samhällsutvecklingen så att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor och samma möjlighet till 
full delaktighet i samhället som andra så behöver vi förändra oss.  
 
Det handlar om att rekrytera medlemmar men också att få fler, med eller utan 
intellektuell funktionsnedsättning att engagera sig i FUB.  Vi har en positiv 
medlemsutvecklingen men föreningen har många fler potentiella medlemmar än vad vi 
engagerar idag.  Den demografiska utvecklingen av medlemmarna är en stor 
utmaningen om vi fortsatt ska vara en stark röst i samhällsutvecklingen. 
 
Sverige är föreningstätt och en stor del av befolkningen har ett stort ideellt engagemang 
med många som många gör obetalda informella insatser för närstående med 
intellektuell funktionsnedsättning.   Men även om FUB fått fler medlemmar det senaste 
året har vi många som väljer att inte förnya sitt medlemskap eller engagera sig ideellt.  
Barn, ungdomar och unga vuxna samt utlandsfödda är underrepresenterade. 
 
Vi tror att skälen delvis beror på FUBs hierarkiska organisation, resursfördelning samt 
lokalföreningarnas representation i den demokratiska processen.  En genomgripande 
översyn av FUB som innefattar både stadgar, organisation och vår kommunikation ser vi 
som nödvändig för att organisationen ska öka sitt inflytande över samhällsutvecklingen 
och tillvarata medlemsintresset att skapa bättre levnadsvillkor för människor med IF.   
 
En översyn som syftar till att FUB blir mer relevant för fler och utvecklar organisation 
och stadgar för att behålla gamla medlemmar och attrahera fler men också skapar en 
mer relevant organisation så att fler vill engagera sig ideellt.   
 
    
FUB Stockholm föreslår Förbundsstämman besluta  
Att  FUB gör en organisations- och stadgeöversyn  
Att översynen görs med en arbetsgrupp bestående av representanter från 

lokal, läns och riksförbund 
Att översynen innehåller en omvärldsanalys av organisationer som 

framgångsrikt ökat det ideella engagemanget  
Att arbetsgruppen återkommer med förslag till Förbundsstämman 2021 
 
 
 
Stockholm 18 november 2019 
 
Bengt Lyngbäck, ledamot FUB Stockholm 
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1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

 

Motion nr. 35 

 

Översyn av FUB:s stadgar 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen, med ändringen att arbetsgruppen återkommer med förslag till 
Förbundsstämman 2022 (inte 2021). 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse en arbetsgrupp bestående av representanter från 
lokalföreningar, länsförbund och Riksförbund.  

 

Bakgrund 

Motionären vill att FUB ska få fler medlemmar (både aktiva och de som enbart stödjer 
organisationen) och på så vis utvecklas till en starkare röst i samhället för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF). Ett första steg i den riktningen föreslås 
vara att FUB gör en organisations- och stadgeöversyn med hjälp av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från lokalföreningar, länsförbund och Riksförbund. Översynen föreslås innehålla en 
omvärldsanalys av organisationer som framgångsrikt ökat det ideella engagemanget. Avslutningsvis 
föreslår motionären att arbetsgruppen ska återkomma med ett förslag till Förbundsstämman 2021, 
men motionären syftar förmodligen på nästa stämma som är 2022. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen ser positivt på motionärens förslag, och ställer sig positivt till att FUB gör en 
organisations- och stadgeöversyn med syftet att stärka FUB som organisation. Dock vill vi poängtera 
att delar av det som motionären efterfrågar påbörjats, framförallt när det kommer till att rekrytera 
medlemmar och få fler att bli engagerade.  

Med detta skrivet föreslår vi att motionen blir bifallen, med undantaget att förslaget ska presteras 
2022 och inte 2021. Förbundsstyrelsen föreslår även att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse en 
arbetsgrupp bestående av representanter från lokalföreningar, länsförbund och Riksförbund. 
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Styrelsen   Datum: 2019-11-16           
 
 
Motion  
 
till FUB Förbundsstämma 2020 

 
 
Etablera expertfunktioner för juridik och ekonomi på 
Riksförbundets kansli 
  
Bakgrund 
Förtroendevalda, lokalföreningar och länsförbund har de senaste 5 åren mött en 
kraftigt ökande efterfrågan från medlemmarna på rådgivning. Riksförbundet har flyttat 
fram positionerna i det intressepolitiska arbetet och organisationsstödet till lokal- och 
länsföreningar. Det är många områden som skall täckas upp av Riksförbundet och dess 
kansli. Vi inser att resurserna är begränsade såväl personellt som finansiellt. Men för 
att FUB skall fortsätta vara relevanta för de med intellektuell funktionsnedsättning 
deras anhöriga, och andra som vill stödja verksamheten, är vår uppfattning att frågan 
om viss omprioritering av föreningens resurser behöver göras. Det handlar främst om: 
  
Juridik 
Antalet juridiska frågor från medlemmarna ökar både i kvantitet och komplexitet.. Det 
finns ingen offentlig rättshjälp. För den som har boende kan rättshjälpen i 
hemförsäkringen från UNIK komma ifråga. För övriga är de utelämnade till den hjälp 
eventuellt intresseorganisationer kan erbjuda. Rättsombuden i vår region har svårt att 
räcka till. Medlemmar med ekonomiskt starka anhöriga kan anlita externa 
specialistjurister. Oavsett om Riksförbundet kommer fram till att organisationen med 
rättsombud kan utvecklas, eller om man återvänder till centralt placerade jurister, ser 
vi ett behov att upprätta en expertfunktion och kunskapsdatabas centralt. 
 
Ekonomi 
Riksförbundet har förtjänstfullt upprättat rapporten ”fångad i fattigdom”. Den visar 
hur det fattas 3 – 4.000 kronor i månaden för många medlemmar. Även om 
Riksförbundet och kansliet har en hel del kunskap i ämnet, tycker vi även här att en 
central expertfunktion bör upprättas med en kunskapsdatabas. I dagsläget är det svårt 
för en enskild medlem att överblicka den mängd stödåtgärder kring boende, arbete mm 
till som totalt finns i samhället. Olika boendeformer och arbetsformer har sina 
stödåtgärder. En expertfunktion skulle löpande kunna hålla sig ajour kring dessa frågor. 
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Om rådgivningen skall vara tillgänglig direkt för våra medlemmar, eller bara via 
medlemsrådgivarna, bör också ingå i utredningen. Vi ser gärna också att frågan om antal 
medlemsrådgivare och rättsombud, samt utbildning av dessa utreds. 
 
FUB Stockholm föreslår: 
 
 

- Att Förbundsstämman uppdrar åt Förbundsstyrelsen och dess kansli att inför 
verksamhetsplaneringen 2021, eller så snart möjligt, utreda möjligheterna att 
upprätta specialistfunktioner för juridik och ekonomi inom kansliet 
 

- Att vidare utreda möjligheten att dessa specialistfunktioner i sitt uppdrag 
löpande bygger upp en konskapsdatabas inom respektive område, och därefter 
löpande underhåller denna. 

 
 

November 2019 
 

 
   
Torbjörn Dacke, ordförande FUB Stockholm 

Motion 36
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1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 
 

 

 

Motion nummer 36 

 

Etablera expertfunktioner för juridik och ekonomi på Riksförbundets kansli 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att Riksförbundet FUB kommer att utreda möjligheterna att upprätta specialistfunktion  
för juridik på kansliet. 
 
att Riksförbundet FUB kommer att utreda möjligheterna till att en kunskapsdatabas inom  
juridik- och ekonomiområde upprättas. 
 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att de juridiska frågorna från medlemmarna och 
behovet av rättshjälp ökar samt att behovet av en samordning för stödåtgärder inom området 
ekonomi, är viktiga funktioner för förbundet. Efterfrågan och behoven på stöd och överklagan inom 
LSS alla insatser är idag enormt. Samtidigt ökar efterfrågan på kompetens inom andra områden: 
Assistans enligt Social-försäkringsbalken, omhändertagande av barn enligt lagen om vård av Unga 
(LVU) samt olika aspekter av brott med anknutna frågor. Vid diskussioner på gemensamma RO- och 
MR-utbildningar har det framkommit önskemål om att få ett strukturerat it-baserat stöd. 
Precis som motionären påpekar finns det begränsade resurser såväl personellt som finansiellt och 
det är många områden som ska täckas upp. I den nya verksamhetsinriktningen är ett av de 
prioriterade områdena ekonomi och där fokus även finns på arbete och boende. Inom ekonomi 
uppdatearar vi numera varje år vår rapport Fångad i fattigdom, där det mesta som berör ekonomi för 
våra medlemmar tydligt står och där vi trycker extra på problem vi ska framföra till de ansvariga både 
i stat och kommun. Hela rörelsen måste hjälpa till att sprida den rapporten och använda den i sina 
diskussioner med politiker och LSS-ansvariga i respektive kommun/region. 

 
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till motionärens förslag att utreda specialistfunktion för juridik.  
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Motion till FUB riksförbundsstämma 2020 

FUBs föryngring 

Vi upplever att nya och andra föreningar lyckas värva de yngre medlemmar som vi tycker borde vara 
medlemmar i FUB. Vi vill att FUB ännu mera ska profilera sig mot unga huvudmedlemmar och dess 
familjer då familjer sällan byter en invand förening utan dess frågor utvecklas till att arbeta för även 
äldre huvudmedlemmar. T.ex. Svenska down föreningen borde inte behövts utan dess medlemmar 
borde varit våra i FUB.  

 

Vi yrkar att stämman beslutar  

att  omfördela resurserna i FUB så att det i större utsträckning lockar nya unga 
huvudmedlemmar 

Att  öka samarbetet med andra föreningar. 

 

2019-12-29 FUB Kalmarbygden 

Vice ordf. Marie Torstensson 
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1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

 

 

Motion nr 37 

 

FUB:s föryngring 

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen. 

att Riksförbundet FUB fortsätter att se över nödvändiga kommunikationsinsatser för att på en 
bredare grad nå ut till nya unga medlemmar. 

 

Bakgrund 
Motionären vill att FUB, i sin medlemsvärvning, profilerar sig särskilt mot unga huvudmedlemmar. 
Motionären vill även att FUB ska öka samarbetet med andra funktionsrättsorganisationer som har 
samma medlemsgrupp som FUB. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 
I enlighet med FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024 ska riksförbundet aktivt arbeta för att värva 
nya medlemmar samt att aktivera nya ideellt engagerade. Förbundsstyrelsen anser att motionen är 
högst aktuell. Förbundsstyrelsen ger Riksförbundet i uppdrag att arbeta fram en medlemsvärvning 
som även attraherar nya yngre medlemmar. 
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Motion till FUB riksförbundsstämma 2020 

Socialförsäkringarna så länge personen räknas som barn. 

En del vårdnadshavare vill lättare kunna få VAB (Vård av barn) så länge barnet behöver stöd och 
service i stället för att tvingas bli personlig assistent vilket kan innebära att man i större utsträckning 
blir ekonomiskt beroende av sitt barn (i Försäkringskassans värld så räknas en person som barn tills 
avslutat gymnasium). 

Idag så finns det många olika gränser för t.ex. rätten till att VAB, bl.a. efter visst antal VAB-dagar så 
måste man få rätt till hjälp genom LSS lagen. När vi läser förhandsarbetena till LSS lagen så tror vi inte 
det var meningen att det skulle bli så svårt att få rätt till LSS lagens innehåll utan meningen var att 
svenska medborgare skulle få den hjälp de behöver. Genom åren så har det blivit många domslut 
som i sina konsekvenser gjort att barnens vård/omhändertagande även ekonomiskt försvårat för 
vårdnadshavares familj och dess ”Föräldraansvar”. I beskrivningen av LSS-lagens insatser borde det 
även stå att när det gäller barn så kan rättigheten till LSS även ge rätt till VAB ersättning. När det 
gäller vuxna så har oftast de med funktionshinder rätt till stöd och hjälp genom SOL-lagen och då 
finns t.ex. insatsen hemtjänst, vilken inte finns som insats för barn utan den hjälpen som barn 
behöver faller då an på föräldraansvaret som kanske inte har möjlighet att arbeta och försörja 
familjen då. Konsekvensen av att vårdnadshavare inte kan försörja familjen kan bli att barnet måste 
flytta till en annan boendeform. 

Alla barn med funktionsnedsättning behöver även få rätt till kontaktdagar tills de slutar skolan. Det är 
många utvecklingssamtal mm som görs även på gymnasienivå då vårdnadshavare behöver vara med 
och stödja barnet. Nu har vårdnadshavare rätt till 10 kontaktdagar per år tills det 16e levnadsåret. 

Kanske kan FUB arbeta för att få kommunerna att bevilja t.ex. insatserna Ledsagarservice och 
Avlösarservice i hemmet (som kallas något annat om de beviljas enligt SOL-lagen) så att de kan bli en 
möjlighet för vårdnadshavaren att kunna åka till arbetet i stället för insatsen Personlig assistent då 
barnet inte kan vara på förskola, skola, fritids och korttidsboende. 

 

Vi yrkar att stämman beslutar 

att  FUB ska fokusera mer på barnens möjligheter att få en större del av sitt behov av 
stöd och hjälp tillgodosett genom de vårdnadshavare som vill det. 

 

2019-12-29 FUB Kalmarbygden 

Vice ordf. Marie Torstensson 
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1 
 

   FUB förbundsstämma 2020  
 

Motion nr. 38 

Socialförsäkringar barn  

 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta 

 

att bifalla motionen  

att Riksförbundet FUB, inom det prioriterade området LSS, ska arbeta intressepolitiskt för att 
förbättra situationen för familjer med barn som har utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning 

 

Bakgrund 

Motionären vill att riksförbundet ska arbeta för att stärka stödinsatserna för föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Riksförbundet har till samtliga LSS-
utredningar lyft behovet av att förstärka LSS-insatserna som ska ge stöd till föräldrar och familjer. I 
rapporten ”500 röster om LSS” (2018) har riksförbundet beskrivit medlemmarnas erfarenheter av de 
10 LSS-insatserna och hur de behöver utvecklas. Där betonas vikten av att de familjeinriktade 
insatserna behöver bli mer individualiserade för att ge rätt stöd. FUB har under många år genom 
försökt förmå lagstiftaren att förlänga rätten till tillfällig föräldrapenning. FUB har både gett in 
skrivelser och uppvaktat socialministrar och socialdepartementet.  

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har generellt sämre levnadsvillkor än andra föräldrar. 
Myndigheten för delaktighet har konstaterat att föräldrarna har sämre ekonomi, sämre hälsa och 
förväntas ta större ansvar. FUB ska fortsätta arbeta för att lyfta familjernas situationer och behov. 
FUB kommer påverka ansvariga politiker och myndigheter för att förbättra det ekonomiska och 
insatsbaserade stödet till familjer och barn.  

I november 2020 tillsatte regeringen en utredning vars uppdrag är att göra en översyn av regelverket 
för tillfällig föräldrapenning (Dir. 2020:114). FUB har lämnat in en skrivelse till utredningen som 
beskriver hur rätten till tillfällig föräldrapenning behöver utökas på flera områden. I skrivelsen lyfts 
behovet av tillfällig föräldrapenning även efter att ett hemmavarande barn avslutat 
gymnasiesärskolan, höjd åldersgräns för kontaktdagar samt behovet av tillfällig föräldrapenning i 
förebyggande syfte. FUB fortsätter att bevaka utredningen. 
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     FUB förbundsstämma 2020    
  
  

  
  
  
Motion nr 39 
  
Samtalsstöd vid övergrepp mot personer med intellektuell funktionsnedsättning 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet informerar om Forum Skill. 
 
att Riksförbundet revider de avtal som förbundet skrivit kring läkarmedverkan med en punkt kring 
samtalsstöd. 
 
att Riksförbundet uppmärksammar Socialstyrelsen på problemet. 
 
att Riksförbundet uppvaktar SKR för att se över vilken kunskap som finns på området och hur de kan 
vara behjälpliga med att sprida information till sina kommuner och regioner i frågan. 
 
Bakgrund  
Motionären skriver att det saknas professionell hjälp och stödinsatser för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar i samband med övergrepp på vårdcentralerna. Man erbjuds inte samtalsstöd 
pga. kunskapsbrist i bemötande och kommunikation. Motionären vill att riksförbundet lyfter och 
driver frågan om att samtalsstöd måste finnas på alla vårdcentraler för målgruppen. 
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Förbundsstyrelsen håller med om att det idag finns samtalsstöd på vårdcentralerna men att det 
saknas kompetens kring bemötande och alternativ kommunikation för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Vårdcentralerna ska i regel lotsa personer vidare till t.ex. habiliteringen i dessa 
fall. Fortbildningen för FUB:s rättsombud och medlemsrådgivare har i år haft temat övergrepp och 
missförhållanden i LSS-verksamheter eftersom förbundsstyrelsen inser att det är ett område som 
måste prioriteras. Problemet är dock i många fall att personer aldrig överhuvudtaget kommer till 
vårdcentralen då personal och ev. anhöriga inte ser att det finns något behov av individen av 
samtalsstöd i sådana här fall.  
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   FUB förbundsstämma 2020   
  
  

  
  
  
Motion nr 40  
  
Den okända paragrafen § 10 
  
  
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta  
  
att Riksförbundet FUB tar fram en enkel informationsfilm om individuell plan enligt LSS 10 § som 
riktar sig till både barn och vuxna. 
  
  
Bakgrund  
Motionären visar på problemet med att individuell plan enligt LSS 10 § är okänt för många och att 
LSS-handläggare saknar kunskap om planen vilket leder till att många individer inte får information 
om denna. Motionären pekar vidare på att Barnkonventionen har blivit lag och vill att Riksförbundet 
FUB tar fram en enkel informationsfilm om individuell plan där både barn och vuxna omfattas. 
  
  
Förbundsstyrelsens ställningstagande  
Den individuella planen är viktig för självbestämmandet och inflyttandet över beslutade LSS-insatser 
både för barn och vuxna. En kort film om individuell plan kan vara ett bra arbetsverktyg för FUB:s 
medlemsrådgivare och rättsombud samt för alla FUB lokalföreningar i deras intressepolitiska 
påverkansarbete gentemot sina hemkommuner. 
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               Förbundsstämman  

 

Motion 41 

Behov av möjlighet att tillsätta en speciell arbetsgrupp vid särskilt 
anmärkningsvärda händelser inom LSS-verksamheter 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta 

att avslå förslaget om att se över möjligheten att tillsätta en specifik 
arbetsgrupp/”haverikommission” och därmed även avslå förslaget om att avsätta ekonomiska medel 
för en specifik arbetsgrupp. 

att Riksförbundet fortsätter att informera om ställföreträdaruppdraget till medlemmar, 
överförmyndare, politiker och allmänhet, bland annat genom att sprida rapporten Kunnig, engagerad 
och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Riksförbundet fortsätter arbeta intressepolitiskt med frågor kring 
ställföreträdarskap, bland annat genom att följa upp den statliga utredningen Ställföreträdarskap att 
lita på.  

 

Bakgrund  

Motionären föreslår att en arbetsgrupp bestående av rättsombud, lokala och regionala företrädare 
för FUB samt en tjänsteman från riksförbundets kansli ska kunna tillsättas vid svårare ärenden, för att 
stödja ställföreträdare samt att ekonomiska medel ska avsättas för denna form av arbetsgrupper. 
Motionären föreslår även att riksförbundet ska få i uppdrag att uppmärksamma 
överförmyndarnämnder på problematiken med att ställföreträdare riskerar att entledigas från sitt 
uppdrag, då de gör det som ingår i uppdraget ”sörja för person”. 

 

Förbundsstyrelsens ställningstagande  

Förbundsstyrelsen instämmer i att det är mycket problematiskt att ställföreträdare ifrågasätts och i 
vissa fall även riskerar att fråntas uppdrag, då de fullgör sitt uppdrag att sörja för person.  

Ställföreträdarskap ett prioriterat arbetsområde 
Ställföreträdarskap har varit ett prioriterad arbetsområde för riksförbundet sedan 2019. Då 
genomfördes fem temakvällar runt om i Sverige. De insamlade erfarenheterna från temakvällarna 
ligger till grund för ett antal ställningstaganden som riksförbundet använder i det intressepolitiska 
arbetet.  

I mars 2021 publicerade riksförbundet rapporten Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som 
ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, skriven av juristen och 
forskaren Torbjörn Odlöw. Rapporten innehåller en beskrivning av uppdragen god man och 
förvaltare, en analys av medlemmarnas erfarenheter samt FUB:s ställningstaganden.  
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Den 23 april 2021 överlämnar den statliga utredningen Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av 
reglerna om gode män och förvaltare (Dir. 2019:44) sitt betänkande till regeringen. Utredningen har 
bland annat undersökt hur ställföreträdarnas uppdrag kan förtydligaras och hur ställföreträdare kan 
få ett bättre och mer professionellt stöd. Riksförbundet FUB har medverkat i en referensgrupp till 
utredningen. När utredningen är färdig fortsätter Riksförbundet FUB med det nationella 
påverkansarbetet genom att besvara remissen och sprida FUB:s rapport Kunnig, engagerad och 
tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning 
till ansvariga politiker.  

Huvuduppgiften är intressepolitiskt påverkansarbete 
Förbundsstyrelsen ställer sig inte bakom förslaget att tillsätta en särskild arbetsgrupp bestående av 
bland andra en tjänsteman från riksförbundets kansli vid särskilt problematiska händelser inom LSS-
verksamhet. Skälen till detta är flera: 

Riksförbundets huvudsakliga uppgift är att bedriva intressepolitiskt påverkansarbete på central nivå, 
för att bland annat påverka lagstiftning och regelverk som berör personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Under de senaste åren har såväl LSS som personalkompetens varit prioriterade 
arbetsområden. Som exempel kan nämnas Riksförbundets skrivelse till socialministern och 
socialutskottet hösten 2019, som bidrog till att Socialstyrelsen i regleringsbrevet för 2020 fick i 
uppdrag att göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-
bostäder. Myndigheten har under utredningsarbetet haft en dialog med riksförbundets kansli. 
Socialstyrelsen lämnade den 31 mars 2021 en rapport med konkreta förslag på kompetenshöjning, 
vilka FUB kommer att ta vidare.  
 
Riksförbundet har även lyft vikten av en förstärkt tillsyn av LSS-bostäder för vuxna, för att öka 
kvaliteten och minska risken för allvarliga missförhållanden. I FUB:s remissyttrande över LSS-
utredningens förslag Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88), föreslår 
vi bland annat att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska ha skyldighet att även utreda enskildas 
anmälningar om missförhållanden i LSS-verksamhet. Vi föreslår även utökade sanktionsmöjligheter 
för IVO och att regeringen bör tillsätta en utredning om en särskild LSS-inspektion, med syftet att 
förbättra tillsynen av LSS-verksamheter.  
 
Stöd till rättsombud och medlemsrådgivare 
Medlemmar i FUB har rätt till stöd i juridiska frågor av FUB:s rättsombud och medlemsrådgivare. 
Under våren 2021 har ett internt projekt startat med en visstidsanställd jurist som projektledare. 
Syftet är att ta fram ett IT-baserat kunskapsstöd som ska förbättra stödet till FUB:s ideellt arbetande 
rättsombud och medlemsrådgivare. Genom en enkät 2020 som vände sig till medlemsstödjarna vet vi 
att det främst är anhöriga och ställföreträdare som hör av sig till dem. De vanligaste 
frågeställningarna är LSS och ställföreträdarskap. Rättsombud och medlemsrådgivare kommer i sin 
tur även i fortsättningen ha möjlighet till rådgivning av förbundsjuristerna i svårare ärenden.    
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