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Uppföljning av 2018-års motion nr 2  

”Britsar på offentliga toaletter” 

 

Motionären vill att FUB arbetar för att få in en byggnorm vid anläggning av offentliga platser där det 
ska finnas någon eller några offentliga toaletter med britsar.  

Riksförbundet har arbetat kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. FUB har en representant i Boverkets samråd. 
Riksförbundet har också skickat en skrivelse till Boverket angående behovet av att förändra 
bestämmelserna för offentliga toaletter. Riksförbundet har lyft behovet av att offentliga toaletter 
behöver vara av tillräcklig storlek och ha britsar för att alla ska kunna delta i samhället. FUB anser att 
Boverket i samarbete med Myndigheten för delaktighet ska förstärka byggnormerna för offentliga 
toaletter och arbeta för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden om allas rätt till delaktighet och 
tillgänglighet i samhället.  
 
Riksförbundet har deltagit i arbetet med rapporten ”Respekt för rättigheter?” (publicerad av 
Funktionsrätt Sverige i december 2019). I rapporten konstateras att Sverige saknar en handlingsplan 
för att ta bort befintliga hinder för tillgänglighet. Dessutom har tillsyn och uppföljning av 
tillgänglighet i myndigheter, regioner och kommuner försämrats och kompetens om tillgänglighet 
saknas i många myndigheter och kommuner.  
 
Riksförbundet har haft dialog med Funktionsrätt Sveriges Arvsfondsprojekt Rätt från början, som 
utifrån begreppet universell utformning arbetar för ett tillgängligare samhälle, där byggnormer utgår 
ifrån allas behov, istället för att speciallösningar. Riksförbundet har också haft dialog med 
Myndigheten för delaktighet, som arbetar för att byggreglerna för offentliga toaletter ska förändras. I 
dokumentet ”Tillgängliga toaletter” finns detaljerad information om vad som utgör tillgängliga 
toaletter, däribland behov av britsar och plats för att kunna flytta över från rullstol.  
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Uppföljning av 2018 års motion nr 4  

”Allas rätt till skyddsrum” 

 

Motionären vill att FUB ska lyfta frågan om tillgängliga skyddsrum till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB.  

Frågan om krisberedskap har diskuterats brett i Sverige de senaste åren, inte minst med hänsyn till 
2018 års värmebölja. FUB har på flera sätt arbetat för att lyfta behovet av ett 
funktionshinderperspektiv i allt arbete med krisberedskap. Under Almedalsveckan 2019 deltog 
riksförbundets intressepolitiska samordnare Eva Borgström i panelsamtalet ”Vems ansvar är du när 
krisen kommer?” arrangerat av Föräldrakraft/Hejaolika.se. I december 2019 deltog hon i ett 
uppföljande samtal under konferensen ”Krisberedskap”. 
 
Riksförbundet har också arbetat intressepolitiskt gentemot Myndigheten för skydd och beredskap 
och den statliga utredningen ”Utredningen om civilt försvar” (Ju 2018:05). Riksförbundet har också 
fört en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner, som liksom FUB anser att Myndigheten för 
delaktighet (MFD) måste involveras mer i Sveriges arbete med krisberedskap. FUB anser att 
Myndigheten för delaktighet ska föras in i krisberedskapsförordningen och därmed delta i 
planeringsarbetet för kris och krig. På så sätt förtydligas behovet av ett ständigt 
funktionshinderperspektiv, i enlighet med Sveriges internationella åtaganden. FUB vill också se ett 
förtydligande kring att sårbara grupper ska vara ett perspektiv i arbetet med civilt försvar som alla 
aktörer ska vara skyldiga att beakta.  
 
Riksförbundet har också formulerat en mall för lokalt påverkansarbete som lokalföreningarna kan 
använda för att arbeta intressepolitiskt i respektive kommun i frågan om krisberedskap. 
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    FUB:s förbundsstämma 

Uppföljning: 

Motion nr 8 2018  

Behov av en kommitté för personer med flerfunktionshinder 

Motionären ville att Riksförbundet FUB skulle öka sitt engagemang och arbete kring 
personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning. Motionären 
föreslog att riksförbundet skulle tillsätta en kommitté för personer med 
flerfunktionsnedsättning. Förbundsstämman beslutade att bifalla motionen. 

Vad har hänt sedan förbundsstämman i maj 2018? 

Utbildningsdag om flerfunktionsnedsättning 
För att öka kunskapen om flerfunktionsnedsättning inom FUB, fick förbundsstyrelsen, Inre 
Ringen Sveriges styrelse, riksförbundets kansli och FUB:s kommittéer en heldagsutbildning 
våren 2019.  Föreläsare var Ann-Kristin Ölund och Mona Pihl från Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, Nka.   
 
Kommitténs uppgift 
I början av 2019 startade FUB kommittén personer med flerfunktionsnedsättning. 
Kommittén är referensgrupp till projektet Vi är med! (se nedan) och har bland annat som 
uppgift att stärka anhörigperspektivet i projektet. Kommittén har även uppdraget att ta fram 
ett program om flerfunktionsnedsättning till Forum FUB, i anslutning till förbundsstämman 
2020. Syftet är att synliggöra personer med flerfunktionsnedsättning och att sprida kunskap 
om deras förutsättningar och behov. Kommittén har även bidragit med värdefull kunskap 
kopplad till kansliets intressepolitiska arbete. 
  
Intressepolitiskt påverkansarbete om flerfunktionsnedsättning 
Personer med flerfunktionsnedsättning lyfts kontinuerligt i riksförbundets intressepolitiska 
påverkansarbete och informationsarbete; i samråd och dialogmöten med centrala 
myndigheter, i remissyttranden och debattartiklar, i skrivelser till myndigheter, vid 
referensgruppsmöten till utredningar samt i seminarier under politikerveckan i Almedalen 
2018 och 2019. Personer med flerfunktionsnedsättning har även uppmärksammats i 
samband med FUB:s temakvällar om LSS 2018 och ställföreträdarskap 2019 samt i ett flertal 
artiklar i medlemstidningen Unik. Personer med flerfunktionsnedsättning har även funnits 
med på två av tidningens omslag. 
  
Arvsfondsprojektet ”Vi är med!”  
För att öka kunskapen om personer med flerfunktionsnedsättning och deras livsvillkor 
startade FUB ett nytt Arvsfondsprojekt under hösten 2018. Strax innan sommaren 2018 
beviljade Arvsfonden närmare 6,3 miljoner till projektet Vi är med! - utveckling av en ny 
modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och 
omfattande intellektuell funktionsnedsättning. I projektet samarbetar FUB med Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka), Sveriges Arbetsterapeuter och DART - Kommunikations- 
och dataresurscenter.   
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Målet för projektet är att utveckla ett Vi är med!-metodpaket bestående av en arbetsmodell 
och material som - genom förbättrad kommunikation och samspel - skapar aktivitet och 
delaktighet i det dagliga livet, i daglig verksamhet, gruppbostad, med stöd av personlig 
assistans och tillsammans med familjen. Material för stimulans och aktivitet, som fungerar 
för personer på en tidig utvecklingsnivå och har ett ”vuxet” utförande. Målet är att personal 
som arbetar nära personer med flerfunktionsnedsättning och intellektuell 
funktionsnedsättning får tillgång till metoder och material, som kan medföra ökad 
skicklighet och större tillfredsställelse med arbetet. Målet är även att anhöriga får tillgång till 
metoder och material, som kan leda till bättre kontakt och en större tillfredsställelse i 
kontakten med den närstående personen med flerfunktionsnedsättning.  
 Projektet avslutas våren 2021 med fyra webbinarier där projektets resultat och metodpaket 
presenteras. Webbinarierna görs i samarbete med Nka. Metodpaketet innehållande 
utbildningsavsnitt/webbutbildning och metodhandbok kommer finna tillgängligt på Nka:s 
webbplats efter att projektet avslutats.  

För med info om projektet:  

https://anhoriga.se/samverkansprojekt/vi-ar-med/ 
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     FUB:s förbundsstämma  

 

Motion nr 9 2018   
 
Hur ska vi nå personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga som 
kommer från andra kulturer? 

Motionären efterlyser att en arbetsgrupp tillsätts för att intensifiera arbetet med att nå potentiella 
medlemmar från andra kulturer. Arbetsgruppen ska enligt motionen få i uppdrag att utveckla 
arbetet, samt stötta länsförbund och lokalföreningar i deras viktiga arbete med att möta denna 
målgrupp.  

Vad har hänt sedan förbundsstämman i maj 2018?  
 
Interkulturella perspektiv 
 
IP- gruppen har gjort en kartläggning för att få en bredare bild av kompetenskrav och arbetssätt för 
att möjliggöra rekryteringsvägar till den nya målgruppen. 
I kartläggningen ingår en översikt kring forskning och aktuella projekt som belyser arbete med 
inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv. IP-gruppen har sammanställt förslag på 
personer och organisationer inom området som FUB kan samverka med både på nationell och lokal 
nivå. 

Arbetsgrupp 

Den 25 mars i år efterlyste OS-gruppen personer till den nya arbetsgruppen. Själva efterlysningen 
finns det mer att läsa om här: https://www.fub.se/nyheter/efterlysning-vill-du-engagera-dig-fubs-
nya-arbetsgrupp/. Sista ansökningsdagen för att vara med i arbetsgruppen var den 10 april i år, flera 
ansökningar har inkommit och inom kort startas arbetsgruppen upp. Ambitionen är att ha minst ett 
möte innan sommaren, för att sedan sätta igång arbetet på allvar i höst. 

FUB: skolkommitté/arbetsgrupp 

Skolan är en interkulturell mötesplats och FUB:s skolkommitté har fått i uppdrag att bidra i det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

Ung i FUB 

Att få med fler unga i FUB:s arbete är en prioriterad fråga. Att FUB:s ungdomsnätverk Ung i FUB 
bidrar till arbetsgruppens arbete är således väldigt naturligt. 
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Motion nummer 10  
E-postprogram för dem som har svårt att läsa och skriva  
Förbundsstyrelsens yttrande  
Så här tycker förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen säger ja till motionen och ska prata med myndigheter och politiker så att ett 
tillgängligt e-postprogram utvecklas. FUB har jobbat mycket med tillgänglighet på internet i 
olika projekt. 

 
Digital delaktighet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en 
viktig fråga för Riksförbundet FUB.  
 
Redan 2014 började Arvsfondsprojektet 
Anpassad IT på Mora Folkhögskola och 
fram till 2021 pågår driver FUB 
Arvsfondsprojektet Digi-JAG.  
 
 
 
 

I projektet utvecklar vi, tillsammans med Mora folkhögskola, Begripsam och Axesslab, en 
kognitivt tillgänglig livsplattform som vi kallar för Digi-JAG.  
Tanken är att Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, inom olika skolformer och på fritiden. 
 

Inom ramen för projektet Digi-JAG har 
Riksförbundet FUB fortsatt att driva frågan 
om ett kognitivt tillgängligt e-postprogram. 
  
Under våren 2019 fick FUB i uppdrag av 
Post- och Telestyrelsen (PTS) att göra en 
förstudie för att undersöka hur man kan 
utforma ett kognitivt tillgängligt e-
postprogram för personer med IF.  
 
Uppdraget, som genomfördes tillsammans 
med Begripsam, redovisades till Post- och 
Telestyrelsen under tidig höst 2019.  
 
Myndigheten tog ett beslut att driva 
processen vidare och var även på Mora 
Folkhögskola i november 2019 för att 
uppleva på plats hur kursdeltagare arbetar 
med e-post. 
 

Tyvärr agerade inte PTS på något konkret sätt efter sin uppföljning. Men som ett resultat av 
Inre Ringens debattartikel i tidningen ETC i mars 2021, har PTS bjudit in till ett möte den 13 
april. Vi hoppas att detta ska leda till en ny satsning från PTS om framtagning av ett kognitivt 
tillgängligt e-postprogram. 
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    FUB:s förbundsstämma 

Uppföljning: 

Motion nr 11 2018  

Om godemans- och förvaltaruppdragen bevaka rätt och sörja för person 

Motionären ville att riksförbundet på olika sätt skulle informera medlemmar, föreningar 
inom FUB samt överförmyndarföreningar, för att öka kunskapen om godemans- och 
förvaltaruppdragen bevaka rätt och sörja för person. Förbundsstämman beslutade att bifalla 
motionen. 

Vad har hänt sedan förbundsstämman i maj 2018? 

Temakvällar om ställföreträdarskap 
Ställföreträdarskap har varit ett prioriterat arbetsområde för riksförbundet sedan 2019. 
Under 2019 genomfördes fem temakvällar på fem orter (Linköping, Hässleholm, Luleå, 
Borlänge och Stockholm), i samverkan med berörda länsförbund. Syftet med temakvällarna 
var dels att informera om aktuella statliga utredningar om ställföreträdarskap, dels att samla 
in medlemmarnas erfarenheter av att själv ha god man eller förvaltare eller att vara 
ställföreträdare. Vid temakvällarna anordnades workshoppar med förberedda frågor. 
Workshopparna leddes och dokumenterades av kanslipersonal. Vid samtliga tillfällen erbjöds 
anpassade workshoppar.  
 
FUB-rapport om ställföreträdarskap 
FUB:s rapport Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna 
personer med intellektuell funktionsnedsättning, publicerades i mars 2021. Rapporten 
innehåller en beskrivning av uppdragen god man och förvaltare, analys av medlemmarnas 
erfarenheter samt FUB:s ställningstaganden. Teoridelen är skriven av Torbjörn Odlöw, 
docent och forskare vid Göteborgs universitet. Rapporten innehåller även FUB:s 
ställningstaganden. Enligt verksamhetsplanen för 2020 skulle rapporten varit klar under 
våren 2020. Men på grund av covid-19 pandemin blev rapporten försenad, då Torbjörn 
Odlöw behövde ställa om till distansundervisning vid universitetet.  
Ställföreträdarrapporten finns även i en lättläst version. 
 
Webbinarium om ställföreträdarrapporten 
Den 9 mars 2021 anordnade riksförbundets kansli ett välbesökt webbinarium, där Torbjörn 
Odlöw presenterade innehållet i ställföreträdarrapporten och förbundsjurist Julia Henriksson 
berättade om FUB:s ställningstaganden. Den 30 mars anordnades ett webbinarium om 
rapporten på enkel svenska.  
 
Tema i Unik 
Unik nr 4 2019 hade som tema god man/förvaltare med artiklar som belyste 
ställföreträdarskap ur många synvinklar. Unik nr 1 2021 innehöll en intervju med Torbjörn 
Odlöw, författare av FUB:s rapport, samt en redogörelse för den pågående statliga 
utredningen om god man och förvaltare. 
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Sprida kunskap om ställföreträdarskap  
Ställföreträdarskap är ett prioriterat arbetsområde under 2021. Arbetet inriktas på att sprida 
FUB:s rapport till viktiga aktörer, som exempelvis riksdagens justitie- och civilutskott, de 7 
länsstyrelser som ansvarar för tillsyn av överförmyndare, överförmyndarnämnder samt 
godemans föreningar. Kansliet kommer även ta fram ett förslag till program för en 
utbildningsdag/studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), med FUB:s 
rapport som utgångspunkt. Utbildningsdagen/studiecirkeln ska kunna anordnas av 
lokalföreningar i samarbete med SV. 
 
FUB-medverkan i referensgrupp till statlig utredning 
En särskild utredare, Kathrin Flossing, tillsattes under sommaren 2019; Ställföreträdarskap 
att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (Dir. 2019:44). Uppdraget 
ska redovisas senast den 22 april 2021. Riksförbundet FUB har medverkat i en referensgrupp 
till utredningen och löpande framfört FUB:s erfarenheter från temakvällarna med 
medlemmarna samt FUB:s ställningstaganden.  
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Uppföljning av motion nr. 12 från 2018 års förbundsstämma 
 

Att kunna vara med på konferens 

 

Förbundsstämmans beslut från 2018 

 

att  bifalla motionen. 

att  Riksförbundets styrelse ska undersöka möjligheten att starta en Delaktighetsfond. 
Fondens ändamål blir att främja deltagandet av Inre Ringens medlemmar i Inre 
Ringens ordförandekonferenser, riksstämmor och FUB:s årsstämmor. 

 

 

Redovisning 

Förbundsstyrelsen har med hjälp av förbundskansliet sett över möjligheten att skapa en 
delaktighetsfond, och i slutet av 2020 lanserades Delaktighetsfonden. Fondens första 
ansökningsperiod pågick från mitten av december 2020 till den 31 mars i år, och utbetalningar 
kommer att äga rum i maj/juni i år. Ambitionen är att ha en ansökningsperiod per år, i början av året 
tillsammans med FUB:s övriga fonder, och vid behov öppnas fler ansökningsperioder upp. 

Delaktighetsfonden, som är fondens namn, kommer att finanserias av Postkodlotteriet och utifrån 
uteblivna medlemsavgiftsutbetalningar. Lokalföreningar som inte lämnar in sina årsredovisningar får, 
som bekant, inte pengar för sina medlemmar från Riksförbundet (detta i enlighet med ett 
stämmobeslut från 2018). Att uteblivna medlemsavgiftsutbetalningar förs in i Delaktighetsfonden 
anser vi vara rimligt, och i den bästa av världar tillförs medlemsavgiftutbetalningarna endast 
lokalföreningarna eftersom lokalföreningarna lämnat in sina årsredovisningar. 

Eftersom personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) är vår målgrupp 
faller det sig naturligt att fonden riktar sig till målgruppen. Att öka målgruppens möjlighet att delta 
på aktiviteter som anordnas av Riksförbundet anser vi vara lika viktigt som att lokalföreningar och 
länsförbund ska ha större möjlighet att anordna medlemsaktiviteter för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF). Därav fondens ändamål. 

  

Delaktighetsfondens ändamål 

Fondens ändamål är att ge fler FUB-medlemmar med utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) möjlighet att delta i olika FUB-aktiviteter. Enskilda medlemmar med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) såväl som lokalföreningar och länsförbund 
har möjlighet att söka medel från Delaktighetsfonden. 
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Enskilda FUB-medlemmar med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan söka 
fondmedel för att delta i aktiviteter som anordnas av Riksförbundet FUB. Exempel på sådana 
aktiviteter är Intradagarna, Inre Ringens inspirationshelg, Riksstämman och Förbundsstämman. 
Medlemskap i FUB är ett krav för ansökningar från enskilda personer. 

Lokalföreningar och länsförbund inom FUB har möjlighet att söka fondmedel för att arrangera 
medlemsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) och 
deras anhöriga. Aktivistveckan är ett ypperligt tillfälle att söka medel till. Medlemsaktiviteter som 
uppmanar deltagare att bli medlemmar i FUB prioriteras. 

Uppföljning motioner från 2018
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Redovisning / Motion nr 13
Om att ordna sommarkurser för Inre Ringens medlemmar

Beslut: att ge riksförbundets kansli i uppdrag att undersöka möjligheten att ordna minst en 
sommarkurs under verksamhetsperioden 2019–2020 för Inre Ringens medlemmar.

I juni 2019 ordnade Riksförbundet FUB en kurs på Mora 
Folkhögskolan där deltagarna fick testa olika anpassad program för 
datorn, varvad med temapass
*Hälsa Mat

* Hälsa Rörelse
* Natur, Kultur och Samhälle. 

Parallellt med deltagaraktiviteter fick medföljande stödpersoner 
kunskap från skolans expertpedagoger om de anpassade 
programvaror som deltagarna hade testat under kursen.

Riksförbundet hade två tjänstemän på plats under kursen och en 
ledamot från Inre Ringen Sverige deltog också som ledare och 
föreläsare.

Kursen finansierades delvis med prispengar (50 000 kr) från 
Arvsfonden som hade belönat vårt tidigare projekt Anpassad IT 
med Guldkornspriset. Ytterligare finansiering kom från SPSM:s 
bidrag för korta kurser som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är bland annat att 
förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. 

Riksförbundet hoppas att denna kursmodell, som 
bygger på samarbete med folkhögskolor, kan sprida sig
inom FUB på lokal- och regionnivå.
I mån av personalresurser på kansliet, bidra 
Riksförbundet gärna med tjänstemän som kan hjälpa 
till att sätta ihop ett program och medverkar på plats.

Läs gärna mer om kursen i Unik #4, 2019!

Uppföljning motioner från 2018
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Uppföljning av 2018 års motion nr 14  

”Särskild ersättning till aktiviteter” 

 

Motionären 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.  

Riksförbundet har fortsatt arbeta för att den ekonomiska situationen för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar ska förbättras. Genom debattartiklar, årliga 
uppdateringar av rapporten ”Fångad i fattigdom?”, spridning av rapporten, påverkansarbete av 
habiliteringsersättningen och samråd med Försäkringskassan har riksförbundet försökt väcka en 
politisk vilja. Vuxnas ekonomi har varit ett av riksförbundets prioriterade områden och kommer även 
att vara det under åren 2020–2022.  
 
Under våren 2020 tillsatte regeringen den statliga utredningen Ett med ändamålsenligt regelverk i 
sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31). Utredningen ska 
lämna förslag som medför att reglerna i sjuk- och aktivitetsersättningen blir mer ändamålsenliga. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021. 
 
Riksförbundet bevakar utredningens arbete och har lyft vikten av att ersättningarna följer 
löneutvecklingen och att även personer som har sjukersättning ska ha möjlighet att ansöka om 
ersättning för aktiviteter. FUB har betonat att många personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har fortsatta behov av stimulans till aktivitet efter 29 års ålder. 
 
Riksförbundet har även lyft behovet av ersättning för aktiviteter i Försäkringskassans 
funktionshindersråd och i dialog med representanter i riksdagens socialförsäkringsutskott.  
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Uppföljning av 2018 års motion nr 15  

”Byt ut begreppet sjukersättning” 

 

Motionären vill att Riksförbundet ska arbeta för att ordet ”sjukersättning” ersätts med ett annat, 
lämpligare, namn.  

Riksförbundet har vid flera tillfällen lyft frågan om begreppet sjukersättning i Försäkringskassans 
funktionshindersråd, det samråd där funktionshinderrörelsen involveras i myndighetens arbete. 
Riksförbundet har fört en diskussion om behovet av att byta ut begreppet sjukersättning mot ett mer 
relevant begrepp. Riksförbundet uppfattar att Försäkringskassan inser vikten av ett mer relevant 
begrepp.  
 
Riksförbundet FUB har deltagit i ett riksdagsseminarium som behandlade socialförsäkringssystemet. 
Bland deltagarna, bland annat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och representanter för 
socialutskottet, finns en samsyn om att socialförsäkringen måste ses över för att säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning garanteras trygghet och goda levnadsvillkor.  
 

Under våren 2020 tillsatte regeringen den statliga utredningen Ett med ändamålsenligt regelverk i 
sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering (Dir. 2020:31). Utredningen ska 
lämna förslag som medför att reglerna i sjuk- och aktivitetsersättningen blir mer ändamålsenliga. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juli 2021. 
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Uppföljning av 2018 års motion nr 16  

” Boendestöd i LSS och kommunikation som grundläggande behov” 

 

Motionären vill att Riksförbundet ska arbeta för att insatsen boendestöd ska finnas inom ramen för 
LSS samt att behov av kommunikation ska tillmätas lika stor betydelse som de övriga grundläggande 
behoven vid ansökan om personlig assistans.  

FUB har sedan lång tid arbetat för att boendestöd ska införas som en insats i LSS. Detta gjordes även i 
kontakt med den senaste LSS-utredningen, som har tagit fasta på behovet av en ny insats och skrivit 
ett förslag i betänkandet som lämnades i januari 2019. Först under sommaren 2020 skickades 
betänkandet ut på remiss och Riksförbundet FUB lämnade ett remissyttrande i november 2020. LSS 
är fortsatt ett prioriterat område för riksförbundet.  
  
Riksförbundet har också arbetat med att informera och understryka behovet av personlig assistans 
för kommunikation. Det grundläggande behovet kommunikation har i lagstiftningen samma dignitet 
som de andra grundläggande behoven men det är ofta svårt att beviljas assistans för 
kommunikationsbehov. Riksförbundet har genom skrivelser och möten försökt påverka LSS-
utredningen och ansvarig minister. Riksförbundet har också har lyft problematiken i flertalet 
remissvar, bland annat i remisserna om andning och sondmatning.  
 
Regeringen tillsatte i januari 2021 den statliga utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd 
vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (Dir. 2020:3). Riksförbundet har i utredningens hearings lyft 
vikten av ett starkare skydd för det grundläggande behovet kommunikation. Utredningen ska 
presentera sitt betänkande senaste den 24 maj 2021.  
 

Uppföljning motioner från 2018
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   FUB förbundsstämma 2020  
 
 
 

 

 

 

Uppföljning av motion nr. 19 från 2018 års förbundsstämma 

 

Subventionera Intradagar för styrelsemedlemmar 

 

 

Förbundsstämmans beslut från 2018 

 

att  bifalla motionen. 

att  Riksförbundets styrelse ska undersöka möjligheten att starta en Delaktighetsfond. 
Fondens ändamål blir att främja deltagandet av förtroendevalda inom organisationen i 
konferenser, såsom Intradagarna eller andra intressanta utbildningar eller konferenser 
inom området av FUB:s verksamhet. 

 

 

Redovisning 

Förbundsstyrelsen har med hjälp av förbundskansliet sett över möjligheten att skapa en 
delaktighetsfond, och i slutet av 2020 lanserades Delaktighetsfonden. Fondens första 
ansökningsperiod pågick från mitten av december 2020 till den 31 mars i år, och utbetalningar 
kommer att äga rum i maj/juni i år. Ambitionen är att ha en ansökningsperiod per år, i början av året 
tillsammans med FUB:s övriga fonder, och vid behov öppnas fler ansökningsperioder upp. 

Delaktighetsfonden, som är fondens namn, kommer att finanserias av Postkodlotteriet och utifrån 
uteblivna medlemsavgiftsutbetalningar. Lokalföreningar som inte lämnar in sina årsredovisningar får, 
som bekant, inte pengar för sina medlemmar från Riksförbundet (detta i enlighet med ett 
stämmobeslut från 2018). Att uteblivna medlemsavgiftsutbetalningar förs in i Delaktighetsfonden 
anser vi vara rimligt, och i den bästa av världar tillförs medlemsavgiftutbetalningarna endast 
lokalföreningarna eftersom lokalföreningarna lämnat in sina årsredovisningar. 
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Eftersom personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) är vår målgrupp 
faller det sig naturligt att fonden riktar sig till målgruppen. Att öka målgruppens möjlighet att delta 
på aktiviteter som anordnas av Riksförbundet anser vi vara lika viktigt som att lokalföreningar och 
länsförbund ska ha större möjlighet att anordna medlemsaktiviteter för personer med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF). Därav fondens ändamål. 

  

Delaktighetsfondens ändamål 

Fondens ändamål är att ge fler FUB-medlemmar med utvecklingsstörning/intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) möjlighet att delta i olika FUB-aktiviteter. Enskilda medlemmar med 
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) såväl som lokalföreningar och länsförbund 
har möjlighet att söka medel från Delaktighetsfonden. 

Enskilda FUB-medlemmar med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan söka 
fondmedel för att delta i aktiviteter som anordnas av Riksförbundet FUB. Exempel på sådana 
aktiviteter är Intradagarna, Inre Ringens inspirationshelg, Riksstämman och Förbundsstämman. 
Medlemskap i FUB är ett krav för ansökningar från enskilda personer. 

Lokalföreningar och länsförbund inom FUB har möjlighet att söka fondmedel för att arrangera 
medlemsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) och 
deras anhöriga. Aktivistveckan är ett ypperligt tillfälle att söka medel till. Medlemsaktiviteter som 
uppmanar deltagare att bli medlemmar i FUB prioriteras. 
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