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Riksförbundet FUB:s verksamhetsberättelse 2020 

 

Org.nr. 80 20 06-1704 
 

Riksförbundet FUB är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation. FUB:s 
huvuduppgift är att arbeta för goda levnadsvillkor för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras anhöriga. FUB:s övergripande mål är ett samhälle för alla, i 
enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FUB 
strävar efter att vara en väl förankrad och ansedd organisation med hög trovärdighet som 
dels är en självklar samverkanspart i kontakter med staten, regionerna och samtliga 
kommuner, dels erbjuder gemenskap och tillhörighet för medlemmarna.  
 
Riksförbundet FUB bedriver intressepolitiskt påverkansarbete på central nivå. Riksförbundet 
arbetar med opinionsbildning och ger stöd och service åt lokalföreningarna, sektionerna och 
läns-/regionförbunden samt tillvaratar kunskap och forskning om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och förmedlar den vidare.  
 
Lokalföreningarna ansvarar för lokalt intressepolitiskt påverkansarbete, opinionsbildning 
samt samverkan enligt LSS med kommunen.  Medlemmarnas behov av kunskap, sociala 
kontakter, nätverk och mötesplatser är en annan viktig uppgift, som ombesörjs av 
lokalföreningarna. FUB:s läns-/regionförbund samlar lokalföreningarna i en region. 
Länsförbunden bedriver regionalt intressepolitiskt påverkansarbete, förmedlar kunskap och 
är ett samordnande forum för utbyte av erfarenheter mellan lokalföreningarna i regionen. 
 
Rikssektionen Inre Ringen Sverige möjliggör inflytande för personer som har en intellektuell 
funktionsnedsättning, genom att tillvarata deras kunskap och erfarenhet. Inre Ringen Sverige 
ger även stöd till läns-/regionförbundens och lokalföreningarnas Inre Ringen sektioner. 
 

Funktionsnedsättningen intellektuell funktionsnedsättning 
 

Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, dvs. förmåga 
att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och att 
förstå olika saker. Däremot finns samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat 
sätt att uttrycka sina känslor på. I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell 
funktionsnedsättning. Omkring en tredjedel av dem har en måttlig eller svår intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
En del personer har flerfunktionsnedsättning, dvs. utöver intellektuell funktionsnedsättning 
även flera ytterligare omfattande funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, 
stora kommunikationssvårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning samt medicinska 
funktionsnedsättningar. 
 
Intellektuell funktionsnedsättning hos barn 
En intellektuell funktionsnedsättning innebär att barnet har nedsatt intelligens, samt sämre 
förmåga inom minst två av följande tre områden: 
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• Teoretisk förmåga, det vill säga hur hen klarar av att läsa, skriva, räkna och annat som 
tränas i skolan. 

• Social förmåga, till exempel hur hen kan umgås med andra. 
• Praktisk förmåga, hur hen klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel att äta, 

tvätta sig och klä sig. 
 

Tre nivåer av intellektuell funktionsnedsättning som vuxen 

• En lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att man klarar det mesta själv 
men behöver hjälp med vissa praktiska saker som till exempel att sköta sin ekonomi. 

• Vid en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan man oftast tala och förstå 
sådant som är enkelt och hör ihop med vardagslivet. Man behöver stöd av människor 
som ser till att man har det bra och hjälper till med till exempel mat, kläder, tider och 
ekonomi. 

• Om man har en svår intellektuell funktionsnedsättning kan man inte tala, utan visar 
vad man känner och vad man vill med kroppen, rösten och ansiktsuttrycket. Man 
behöver hjälp av människor som man känner för att bli förstådd.  
 

(Källa: 1177 Vårdguiden) 

 

Riksförbundets intressepolitiska arbete  

Den planerade förbundsstämman i maj 2020 ställdes in på grund av Covid-19 pandemin. En 

digital stämma anordnades den 9 maj, då bland annat verksamhetsinriktningen för 2020 - 

2024 antogs. Verksamhetsinriktningen utgår ifrån FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen) och Agenda 2030 - de 

globala målen för hållbar utveckling. FUB:s verksamhetsinriktning fokuserar på åtta av de 17 

globala målen: 

Mål 1: Ekonomi. 

Mål 3: Hälsa. 

Mål 4: Utbildning. 

Mål 5: Jämställdhet. 

Mål 8: Arbete och sysselsättning  

Mål 10: Jämlikhet. 

Mål 11: Bostad. 

Mål 16: Tillgänglig information. 
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Se verksamhetsinriktningen i sin helhet – klicka här! 

Under 2020 var följande intressepolitiska arbetsområden prioriterade (utan inbördes 
rangordning):  
 

• Personalkompetens i LSS-verksamhet och sjukvård samt framtida 
kompetensförsörjning.  

• Skola och utbildning. 

• Arbete/daglig verksamhet. 

• Ställföreträdarskap. 

• LSS.  
 
 

Prioriterade intressepolitiska arbetsområden 
 

Personalkompetens i LSS-verksamhet 
 

Socialstyrelsens kartläggningsuppdrag 
Personal med rätt kompetens är en avgörande förutsättning för att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Socialstyrelsen och 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under flera år uppmärksammat problem med 
bristande kompetens hos baspersonal i LSS-verksamheter. FUB har under lång tid fått både 
samtal och mejl om såväl bristande kvalitet som missförhållanden i framför allt LSS-bostäder.  
  
Riksförbundet FUB skickade i oktober 2019 en skrivelse till socialminister Lena Hallengren 
och riksdagens socialutskott, där vi tog upp allvarliga missförhållanden som en konsekvens 
av bristande personalkompetens i LSS-bostäder. FUB föreslog bland annat 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. Två anhörigberättelser bifogades skrivelsen för att konkretisera vad 
brister i personalens kompetens kan leda till.  
  
FUB:s agerande tillsammans med myndigheternas rapporter ledde 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 för barn och unga respektive vuxna. Vidare skulle 
Socialstyrelsen undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedömdes vara tillräcklig för 
att de boende ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i kompetens och 
bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. Om kartläggning och 
analys visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen lämna en beskrivning av lämpliga 
åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021. Riksförbundet FUB har i en 
skrivelse daterad den 28 augusti 2020 besvarat frågor från Socialstyrelsens utredare och 
lämnat förslag till åtgärder. FUB har även medverkat i ett dialogmöte i frågan med 
Socialstyrelsen. Se skrivelsen – Klicka här! 
 

 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/07/FUB-Verksamhetsinriktning-2020-2024_uppd.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/09/Skrivelse.pdf
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Samverkansmöten med SKR och Socialstyrelsen 

I regelbundna och ofta återkommande samverkansmöten med Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, och Socialstyrelsen har FUB lyft brister i baspersonalens kompetens och 
problemet med chefer som har ansvar för alltför många verksamheter, vilket i praktiken 
innebär att de inte finns på plats för handfast arbetsledning. Vikten av närvarande 
arbetsledning har ställts på sin spets under den pågående covid-19 pandemin, vilket 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har lyft i anslutning till IVO:s tillsyn av särskilda 
boenden för äldre och LSS-bostäder under våren 2020. Vid samverkansmötena har FUB även 
lyft problemet med många timanställningar i framför allt bostad för vuxna och risken med 
att dessa går emellan olika verksamheter med risk för att sprida coronaviruset. En annan 
fråga som aktualiserats är bristande kunskap om basala hygien- och skyddsrutiner, vilket var 
ett problem i början av pandemin. 
  

Inställt rundabordsmöte om personalkompetens 

Riksförbundet FUB skulle enligt verksamhetsplanen för 2020 anordna ett rundabordsmöte 
med relevanta aktörer (forskare, professionen, fackförbund med flera) för att sätta fokus på 
personalkompetens i LSS verksamhet. Inbjudan gick ut i början av året och samtliga 
tillfrågade tackade ja till att medverka. Men på grund av pandemin tvingades vi ställa in 
mötet i april. Vi bedömde även att det skulle vara svårt att genomföra denna typ av möte 
digitalt. Även ett planerat fysiskt möte i oktober 2020 fick ställas in på grund av pandemin. 
Ett rundabordsmöte om personalkompetens i LSS-verksamhet finns med i 
verksamhetsplanen för 2021.  
  

 

Framtida kompetensförsörjning 
  

Välfärden står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt 

mer än personer i arbetsför ålder. Konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden 

kommer att öka, vilket i hög grad kan komma att påverka personaltillgången i LSS-

verksamhet. Enligt SKR behöver 136 000 undersköterskor och vårdbiträden rekryteras fram 

till 2026 för arbete i LSS-verksamhet och inom äldreomsorgen. Området vård och omsorg 

har därtill flera utmaningar, exempelvis en låg andel heltidsanställda och ett lågt löneläge. 

Inom området finns även en hög andel timanställda och en hög andel 

långtidssjukskrivningar. 
 

Enligt verksamhetsplanen för 2020 skulle riksförbundet samverka med andra aktörer för att 
synliggöra det viktiga arbetet med att ge stöd och service i LSS-verksamhet. Målet skulle vara 
att höja statusen på yrket och få fler unga att satsa på arbete inom LSS-verksamhet. Ett led i 
detta arbete skulle vara att ta fram korta filmer med unga som arbetar i LSS-verksamhet och 
trivs med sitt arbete. Personer ur FUB:s målgrupp skulle medverka och uttala sig. Filmerna 
med huvudsyftet att väcka intresse för arbete i LSS-verksamhet var tänkta att spridas på 
sociala medier. Men på grund av pandemin hade vi inte möjlighet att genomföra detta. 
Framtagning av filmerna finns i stället med i riksförbundets verksamhetsplan för 2021. 
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Personalkompetens inom hälso- och sjukvård  

I enlighet med verksamhetsplanen har riksförbundet följt inrättandet av Socialstyrelsens 
nationella vårdkompetensråd, det vill säga ett rådgivande samverkansforum mellan 
regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. 
Vårdkompetensrådet har bildats på uppdrag av regeringen för att långsiktigt samordna, 
kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjning av personal inom vården.  

Den nya läkarutbildningen är framflyttad till hösten 2021 och riksförbundet fortsätter då 
med att bevaka att den nya läkarutbildningens mål, i samband med legitimering via 
Socialstyrelsen, innehåller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), 
grundläggande utbildning kring intellektuell funktionsnedsättning vad gäller grader, 
bemötande och kombinationsdiagnoser.  

 

Skola och utbildning 
 

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet som formuleras i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alla har rätt att gå i skola och att få stöd 
för att lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. Skola och utbildning är också ett av de 
globala målen i Agenda 2030 som FUB valt att prioritera. Riksförbundet FUB arbetar för att 
säkerställa att dessa rättigheter ska inbegripa barn och elever med en intellektuell 
funktionsnedsättning, då personer i denna målgrupp ofta möter olika hinder under 
utbildningen. FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att nå sin fulla potential under utbildningen, utifrån individuella förutsättningar, 
behov och villkor. Vi arbetar även för att alla i FUB:s målgrupp ska få tillgång till ett livslångt 
lärande och fler möjligheter till utbildning efter gymnasiesärskolan.  
 

FUB:s arbetsgrupp för skola och utbildning (f.d. Skolkommitté) har till uppgift att bevaka 
utbildning som rätts- och politikområde. Under året har arbetsgruppen haft fem möten, ett 
fysiskt och fyra på distans. Mellan våra möten har gruppen haft löpande kommunikation via 
mejl och telefon. Hösten 2020 skulle arbetsgruppen, i samverkan med länsförbund, 
genomföra tre temadagar. På grund av pandemin fick dessa ställas in och temadagarna 
kommer att genomföras digitalt under våren 2021. Arbetsgruppen har fortsatt arbetet med 
att utveckla FUB:s ställningstaganden inom utbildningsområdet och har påbörjat planering 
av den nationella undersökning bland FUB:s medlemmar inom området skola som avses att 
genomföras under hösten 2021.  
  
Samråd med centrala skolmyndigheter och utbildningsdepartementet 
Det intressepolitiska arbetet med skola och utbildning har bl.a. innefattat att FUB deltagit i 
arbetet med ett flertal av Skolverkets regeringsuppdrag. FUB är dessutom representerad i 
nationella samråd hos Skolverket och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och har 
därigenom haft regelbundna samtal med skolmyndigheterna under året.  
I mars 2020 uppvaktade FUB utbildningsdepartementet med anledning av att utbildningen 
Anpassad IT på Mora folkhögskola var hotad av nedläggning. Riksförbundet FUB, Mora 
folkhögskola och Föreningen Begripsam, som arbetar med att göra samhället mer 
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tillgängligt, blev inbjudna för att diskutera hinder och möjligheter för folkbildning och digital 
delaktighet med sakkunniga på Utbildningsdepartementet. 
 

Remissarbete inom skolområdet 
Under 2020 har FUB lämnat fem yttranden gällande förändringar av lagstiftningen samt 
revideringar av styrdokument hos Skolverket. För att lyfta FUB:s perspektiv på 
utbildningsområdet har FUB träffat ett flertal relevanta utredningar, politiker och aktörer 
under året. FUB har varit representerad i referensgrupper till de statliga utredningarna 
Barnkonventionsutredningen (S 2018:03), Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven (U 2017:07).  
  
Samarbete med SPSM, MFD och Barnombudsmannen 

Det samarbete som inleddes mellan FUB och Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, 
under hösten 2018 har fortsatt. I mars 2020 genomfördes den tredje utbildningsdagen för 
lärare och rektorer för att öka kunskapen om samläsning mellan gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan. Utbildningen har varit uppskattad och ett gott samarbete har utvecklats 
med myndigheten.  
 

Under året har FUB även haft ett antal samrådsmöten med Myndigheten för delaktighet, 
MFD, inom ramen för MFD:s barnrättsarbete. Samrådet har under året varit inriktat på 
MFD:s och Barnombudsmannens uppdrag att samla in och presentera information om 
konsekvenserna och utmaningarna av den pågående pandemin för barn och unga med 
funktionsnedsättning. 
 
Arbete inom skolområdet kopplat till pandemin 
Se rubriken ”skola” under avsnittet IP-gruppens arbete 2020 med anledning av covid-19 
pandemin, nedan. 
 

Arbete/daglig verksamhet  
 

Arbete 

I december 2019 kom regeringen, Centerpartiet och Liberalerna överens om att skjuta upp 
reformeringen av Arbetsförmedlingen till 2022, vilket gjorde att en uppföljning och analys av 
arbetet med #18 i januariöverenskommelsen inte längre var relevant under 2020. Men 
arbetsfrågan var fortsatt prioriterad i flera andra sammanhang under året.  
 
FUB arbetade aktivt med Myndigheten för Delaktighet, MFD, med framtagningen av MFD:s 
rapport Begränsade livsval - Situationen för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning[1] där svårigheterna att få ett lönearbete beskrivs ingående. Rapporten 
publicerades i maj 2020.  
 
I maj 2020 publicerades forskningsöversikten Övergången från Ung till Vuxen för personer 
med funktionsnedsättning – en kartläggning av det vetenskapliga kunskapsläget[2] FUB 
deltog i en referensgrupp till kartläggningen, som bland annat lyfte vikten av tidiga kontakter 
med arbetsmarknaden för ungdomar med funktionsnedsättning, inte minst gäller detta 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Vid ett flertal tillfällen deltog FUB i Statistiska centralbyråns (SCB) workshoppar kring 
insamling av statistik som omfattar personer med olika funktionsnedsättningar. Detta är 
särskilt relevant i ett arbetsmarknadssammanhang då SCB har i uppdrag av 
Arbetsförmedlingen (AF) att genomföra enkäter och ta fram statistik av olika slag, bland 
annat för att få en bild av situationen för personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden. FUB har vid flera tillfällen påtalat att de nuvarande insamlingsmetoderna 
missar FUB:s målgrupp helt. I stället för att ge kunskap om vår målgrupp, bidrar den 
framtagna statistiken till ett osynliggörande av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 

I november 2020 var det kickoff för en ny stor satsning inom civilsamhället: NYSTA, Ny start i 
Sverige – ett nytt samhällskontrakt för Sverige. FUB bevakar flera av satsningens sex 
fokusområden, bland annat ”Arbetsmarknaden” genom att delta i dialogmöten, seminarier 
med mera. 
 
I slutet av 2020 påbörjade FUB arbetet med en gemensam rapport från 
funktionsrättsrörelsen med fokus på ett stort antal ”action” punkter som regeringen bör 
genomföra för att komma till rätta med alla hinder som personer med 
funktionsnedsättningar möter på den öppna arbetsmarknaden.  
Rapporten är särskilt angelägen eftersom covid-19 pandemin har lett till att den svenska 
arbetsmarknaden genomgår den största krisen under modern tid. Risken är överhängande 
att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden drabbas extra hårt, i synnerhet FUB:s 
målgrupp. Rapporten beräknas vara klar under våren 2021.  
 
Under 2020 har FUB deltagit i ett flertal digitala projektgruppsmöten i två sammanlänkade 
forskningsprojekt, finansierade av Forte respektive Försäkringskassan: ”Inträdet i vuxenlivet - 
sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar” och ”Framgångsfaktorer för 
förvärvsarbete”. Det förstnämnda projektet studerar inträdet i vuxenlivet, 
sysselsättningsmönster och individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning i Sverige. Det pågår fram till augusti 2022. Projektet 
”Framgångsfaktorer för förvärvsarbete” ska identifiera framgångsfaktorerna för 
förvärvsarbete i gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och därmed 
minskat beroende av ersättning från socialförsäkringssystemet. Projektet ska pågå fram till 
juli 2022. 
 
[1] https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf 
[2] https://forte.se/app/uploads/2020/05/fort-0009-rapport-ung-till-vuxen-web-ta-rev2.pdf 

 

 

Daglig verksamhet 
 
Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen (ca 38 300 personer). Under våren 2020 skulle 
riksförbundet ha anordnat ett rundabordsmöte med relevanta aktörer, med syftet att lyfta 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://forte.se/app/uploads/2020/05/fort-0009-rapport-ung-till-vuxen-web-ta-rev2.pdf
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behovet av kvalitetshöjning inom daglig verksamhet – såväl innehållsmässigt som 
organisationsmässigt. Det blev uppenbart redan tidigt under året att pandemin skulle sätta 
stopp för många av våra planerade aktiviteter. När pandemin behöll sitt grepp om Sverige 
kunde vi inte heller genomföra rundabordsmötet om daglig verksamhet under hösten 2020. 
Även framtagningen av en film med positiva exempel från olika dagliga verksamheter har 
skjutits på framtiden, då många verksamheter stängdes helt eller delvis under 2020 på grund 
av pandemin. De verksamheter som höll öppet hade av förklarliga skäl ingen möjlighet att ta 
emot ett filmteam.  
 
Ett omfattande arbete med opinionsbildning har pågått under hela året. I vårt LSS 
remissvar[1], som skickades in till Socialdepartementet i november, gav vi en utförlig 
beskrivning av alla problem som insatsen daglig verksamhet dras med. Vi lämnade även 
konkreta förslag på vad som måste göras för att daglig verksamhet ska nå upp till 
intentionerna i LSS-lagstiftningen.  
 
Ett centralt krav från FUB är att Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en ny 
kartläggning av daglig verksamhet, vilket vi har lyft i flera olika sammanhang. 
Som har nämnts tidigare var – och är – insatsen daglig verksamhet hårt drabbad av 
pandemin. Som ett stöd till våra medlemmar har vi kontinuerligt lagt ut relevant information 
på FUB:s webbplats i fråga och svar format. Vi har även efterlyst och sammanställt våra 
medlemmars erfarenheter av daglig verksamhet under pandemin via våra nyhetsbrev och i 
sociala medier.  
 
Vi har även informerat kontinuerligt under året om statens extra stöd till 
habiliteringsersättning, då vi har sett att FUB:s insatser på lokalplan har gjort att allt flera 
kommuner sökte och betalade ut de extra pengarna till personer med daglig verksamhet 
enligt LSS. I informationen ingick viktiga uppdateringar, exempelvis att det extra stödet 
kunde betalas ut även om verksamheten var stängd på grund av pandemin. 
 
Inre Ringen Sverige har haft arbete och sysselsättning som ett av sina fyra prioriterade 
arbetsområden under 2020. Då styrelsen inte har kunnat träffas fysiskt i Stockholm under 
året har styrelsen fått rapportering från ansvarig tjänsteman om kansliets arbete på de  
digitala styrelsemötena som Inre Ringens styrelse har haft sedan i maj 2020.      
 
[1] https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf 
 

Arbete inom området arbete/daglig verksamhet kopplat till pandemin 
Se rubriken ”Arbete och sysselsättning” under avsnittet IP-gruppens arbete 2020 med 
anledning av covid-19 pandemin, nedan. 
 

 

Ställföreträdarskap  
 

Ställföreträdarskap har varit ett prioriterat arbetsområde sedan 2019. Under 2019 
genomfördes fem temakvällar på fem orter, i samverkan med berörda länsförbund. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
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Under 2020 har Torbjörn Odlöw, jurist och forskare vid Göteborgs universitet, skrivit en 
rapport för FUB:s räkning. Rapporten innehåller en beskrivning av uppdragen som god man 
och förvaltare, en analys av medlemmarnas erfarenheter som framkom vid temakvällarna 
samt FUB:s ställningstaganden. Rapporten blev försenad eftersom Torbjörn Odlöw behövde 
ställa om sin undervisning till distansundervisning på grund av covid-19 pandemin. 
Rapporten hann därför inte färdigställas under 2020, utan publiceringen flyttades fram till 
mars 2021. Det planerade studiecirkelmaterialet tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan blir därför också försenat och lanseras i stället under 2021.  
 

FUB har under 2020 förmedlat medlemmarnas erfarenheter om ställföreträdarskap till den 
statliga utredningen Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män 
och förvaltare (Dir. 2019:44). Riksförbundet FUB har en plats i utredningens referensgrupp.  
 
I november 2020 fattade förbundsstyrelsen beslut om FUB:s ställningstaganden i frågor om 
ställföreträdarskap. Ställningstagandena ingår i rapporten, som Odlöw skrivit på uppdrag av 
FUB, och kommer att användas i det fortsatta intressepolitiska påverkansarbetet.  
 
FUB har löpande genom nyhetsbrev och skrivelser arbetat för att öka kunskapen om 
ställföreträdarskap bland FUB:s medlemmar, beslutsfattare, politiker och 
samarbetsorganisationer. 
 

 
LSS 
 
FUB:s verksamhetsplan för 2020 omfattade flera LSS-insatser i de prioriterade områdena 
personalkompetens i LSS-verksamhet och framtida kompetensförsörjning samt daglig 
verksamhet.  
 
Utredning om personlig assistans  
Som ett resultat av januariöverenskommelsen (# 64) mellan regeringspartierna, Liberalerna 
och Centerpartiet tillsattes en särskild utredare i början av 2020; Stärkt rätt till personlig 
assistans för stöd vid egenvård vid tillsyn samt för barn (Dir. 2020:3). I direktiven ingår även 
att göra en översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig 
assistans kan smalnas av. FUB finns representerat i en referensgrupp till utredningen, som 
ska redovisas senast den 24 maj 2021. 
 
Remissyttrande om yrket personlig assistent 
En särskild utredare har sett över yrket personlig assistent. I uppdraget ingick att undersöka 
hur arbetsförhållandena ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer.  
Riksförbundet lämnade i juni 2020 ett remissvar över betänkandet Översyn av yrket 
personlig assistent (SOU 2020:01). Se remissvar - Klicka här! 
 
 
 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/06/%C3%96versyn-av-yrket-personlig-assistent-.pdf
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SIS standard för bostad med särskild service för vuxna 
En teknisk kommitté vid Svenska Institutet för Standarder, SIS, har under flera år arbetat 
med att ta fram en svensk standard för LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna. 
Arbetet är ett led i SIS satsning på verktyg som bidrar till att kvalitetssäkra svenska 
välfärdstjänster. Riksförbundet FUB är representerat genom Annelie Sylvén Troedsson, som 
även är ordförande för kommittén. Våren 2020 gick ett förslag till standard ut på en digital 
remiss, som riksförbundet yttrade sig över.  
 
Samverkansmöten med SKR och Socialstyrelsen 
Under 2020 har FUB medverkat i regelbundna och ofta återkommande samverkansmöten 
med anledning av pandemin, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och 
Socialstyrelsen. Vid samverkansmötena har bland annat följande tagits upp av FUB: 
skyddsutrustning, timanställd personal som under våren 2020 gick mellan olika 
verksamheter med risk för smittspridning, besöksförbud i LSS-bostäder och 
vaccinprioritering av personer med intellektuell funktionsnedsättning/Downs syndrom.  
 
Remissyttrande över LSS-utredningens förslag 
I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt betänkande Översyn av insatser enligt LSS 
och assistansersättningen (SOU 2018:88). FUB och den samlade funktionsrättsrörelsen var 
mycket kritiska till utredningens förslag, framför allt vad gäller insatsen personlig assistans. 
Vi föreslog att utredningen skulle kastas i papperskorgen. 
 
Först i juni 2020 skickades förslaget ut på remiss, med hänvisning till den sakpolitiska 
överenskommelsen Januariavtalet (se ovan), vilket innebar att utredningens förslag om 
inskränkningar i den personliga assistansen inte ingick i remissen. Riksförbundet FUB 
lämnade i november 2020 ett 57 sidor långt remissyttrande med skarpa förslag på hur 
intentionerna med LSS-lagen kan återtas. Remissyttrandet bearbetades även till lättläst – 
Klicka här att se den lättlästa versionen.  
 
Webbinarium om LSS-remissyttrandet 
I november 2020 anordnades ett webbinarium, då kansliets intressepolitiska grupp 
presenterade innehållet i FUB:s remissyttrande över LSS-utredningens förslag. Webbinariet 
lockade många deltagare. Ett webbinarium om remissyttrandet på lätt svenska anordnades i  
februari 2021. 

 
LSS-nyhetsbrev 
Kansliets intressepolitiska grupp har under 2020 producerat 11 LSS-nyhetsbrev, innehållande 
aktuell information om framför allt olika LSS-insatser och socialförsäkringsfrågor. I 
nyhetsbrevet tas internt material upp som FUB:s debattartiklar, uttalanden och skrivelser 
inom området samt rapporter med mera från framför allt Socialstyrelsen, Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, Inspektionen för socialförsäkringen, Ifs, samt Försäkringskassan.  
 

Socialstyrelsens funktionshindersnämnd 
FUB:s intressepolitiska samordnare ingår i Socialstyrelsens funktionshindersnämnd, som har 
fem möten per år varav ett är ett omvärldsbevakningsmöte.  

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
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I anslutning till omvärldsbevakningsmötet överlämnades en skrivelse med FUB:s förslag på 
frågor, som Riksförbundet FUB anser att Socialstyrelsen ska uppmärksamma och driva i en 
nära framtid. FUB efterlyste bland annat en ny kartläggning av daglig verksamhet, en analys 
av konsekvenserna på kort/lång sikt av att så få barn och ungdomar har LSS-insatserna 
korttidstillsyn och korttidsvistelse samt en vägledning om psykisk ohälsa hos personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Se skrivelse – Klicka här.  
 

LSS-frågor med anledning av covid-19 pandemin 
Som en följd av covid-19 pandemin ställde kansliets intressepolitiska grupp redan i mars 
2020 i hög grad om det intressepolitiska arbetet. Framför allt LSS-insatserna bostad för 
vuxna och daglig verksamhet kom att påverkas av den ökade smittspridningen. Se separat 
redovisning nedan, med rubriken ”IP-gruppens arbete 2020 med anledning av covid-19 
pandemin”. 
 

Fokusområden: 
 

Agenda 2030  
 
På förbundsstämman 2020 togs beslut om Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning för 
2020–2024. Inriktningen bygger på Agenda 2030 och åtta globala mål för hållbar utveckling, 
som valts utifrån FUB:s mest centrala frågor. Tanken var att ett informationspass om de 
utvalda målen skulle hållas under Forum FUB i samband med förbundsstämman, men det 
gick inte att genomföra eftersom en fysisk stämma ersattes med en digital stämma. 
 
Ambitionen att introducera FUB:s medlemmar till Agenda 2030 kvarstod dock och nio korta 
utbildningsfilmer togs fram, som finns tillgängliga på FUB:s webbplats. FUB initierade även 
den lättlästa sammanfattningen av Agenda 2030 som togs fram av Myndigheten för 
Delaktighet, MFD. Skriften blev färdig under våren 2020 och kan laddas ned på MFD:s 
webbplats[1]. MFD tog även fram en tryckt version som kan delas ut vid aktiviteter inom FUB.  
 
I samband med stämmans beslutet om verksamhetsinriktning var det tänkt att kansliets 
personal, förbundsstyrelsen och Inre Ringen Sveriges styrelse skulle delta i en gemensam 
utbildningsdag, som startpunkt för riksförbundets arbete med Agenda 2030. Pandemin satte 
stopp för detta, men i samband med kansliets planeringsdag i början av september fick 
personalen ta del av en expertföreläsning om Agenda 2030. 
 
FUB har även samarbetat på olika sätt med Lika Unika Akademi och deras utbildningsprojekt 
om Agenda 2030. Detta resulterade bland annat i en utbildningsfilm om Mål 10 om minskad 
ojämlikhet[2] där Krister Ekberg, Inre Ringen medlem och ledamot i förbundsstyrelsen, är 
huvudmedverkande.  
 
På grund av att pandemins konsekvenser för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har prioriterats under hela 2020, kommer ett webbinarium om Agenda 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/03/Skrivelse-omv%C3%A4rldsbevakningsm%C3%B6te-Socialstyrelsen-200310.pdf
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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2030 arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan först när det åter är fokus 
på utbildningsinsatser om de globala målen. 
 
[1] https://www.mfd.se/lattlast/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 
[2] https://fn.se/likaunikaakademi/material/ 

 

 

Medlemsstöd  
 

Som en följd av pandemin anordnade riksförbundet för första gången en digital fortbildning i 
november 2020. 36 rättsombud och medlemsrådgivare deltog i utbildningen. Årets tema var 
kvalitet i LSS-verksamheter och medverkande som föreläsare var bland andra en 
handläggare från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och forskaren Barbro Lewin.  
Pandemin medförde även att dag 3 i grundutbildningen för nya rättsombud och 
medlemsrådgivare anordnades digitalt. 16 nya rättsombud och medlemsrådgivare 
genomgick utbildningen i juni 2020.  
 
Under 2020 fattade förbundsstyrelsen beslut om att projektanställa en jurist som ska ta fram 
ett IT-baserat kunskapsstöd för rättsombud och medlemsrådgivare. Riksförbundet har 
rekryterat juristen Lovisa Löfgren, som påbörjar sin projektanställning den 1 april 2021. 
Riksförbundet har under 2020 genomfört en enkät till rättsombud och medlemsrådgivare, 
som kommer ligga till grund för innehållet i kunskapsstödet.  
 
FUB:s förbundsjurister har under 2020 stöttat rättsombud och medlemsrådgivare genom 
handledning och ett månatligt nyhetsbrev. Mot slutet av 2020 arrangerades ett första 
digitalt erfarenhetsutbyte, vilket kommer att utvärderas under 2021. Förbundsjuristerna har 
också vid behov uppdaterat FUB:s webbplats om juridiska frågor. 
 

 
Vuxnas ekonomi  
 

Riksförbundet FUB uppdaterade rapporten Fångad i fattigdom? i början av 2020. Rapporten 
publicerades även i en lättläst version. Syftet med rapporten är att visa på den ekonomiska 
situationen för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten används i såväl det 
centrala som i det lokala intressepolitiska arbetet.   
 
Under 2020 deltog FUB i mediala sammanhang genom pressmeddelanden och intervjuer för 
att uppmärksamma den ohållbara ekonomiska situationen för vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning. FUB samarbetade också med Inre Ringen Sverige, som har haft arbete 
och ekonomi som prioriterat arbetsområde. Bland annat publicerades en gemensam 
debattartikel i Dagens Nyheter.  
 

 

 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://www.mfd.se/lattlast/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sv%2DSE&rs=sv%2DSE&wopisrc=https%3A%2F%2Ffubse.sharepoint.com%2Fsites%2Fkansliet%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F3cf9fb699f614c3a93cb5e66c94cf3bc&sc=https%3A%2F%2Ffubse%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fkansliet%2FSitePages%2FHome%2Easpx%3FRootFolder%3D%252Fsites%252Fkansliet%252FShared%2520Documents%252FIP%252Dgruppen%252FVerksamhetsber%25C3%25A4ttelse%2520IP%252Dgruppen%26FolderCTID%3D0x012000D8B5E53EC46A9F4C9C962E65A7C7DBCC%26View%3D%257B068BA8F5%252DB9D3%252D4C1D%252DA3AC%252DBBA63DAD766B%257D&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=11BFAE9F-E017-2000-7CAD-DB186498A1C7&wdorigin=DocLibClassicUI&wdhostclicktime=1614266251512&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&usid=a38412e8-a2dd-45c1-87e9-deb93cec93cc&sftc=1&mtf=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://fn.se/likaunikaakademi/material/
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Socialförsäkring  
 

FUB har bevakat tre statliga utredningar om sjuk- och aktivitetsersättning under 2020: 
 

• Uppdrag åt Försäkringskassan att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan 
om aktivitetsersättning (slutredovisning 15/4 2021).  

• Uppdrag åt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att analysera orsakerna till 
variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning (slutredovisning 30/10 
2020).  

• Utredningen ”Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och 
för förmåner vid rehabilitering”. (Slutredovisning 30 juli 2021). FUB har bland annat 
skickat en gemensam skrivelse tillsammansmed Svenska Downföreningen till 
utredningen. I skrivelsen lyftes behovet av höjda ersättningsnivåer, rätt till ersättning 
för aktiviteter efter 29 års ålder och att begreppet sjukersättning moderniseras. 

 
Försäkringskassans funktionshindersråd  
En av FUB:s förbundsjurister ingår i Försäkringskassans funktionshindersråd, som fungerar 
som ett samråd i frågor som rör Försäkringskassans uppdrag inom funktionshinderspolitiken 
och angränsande områden. Rådet syftar bland annat till att aktivt involvera 
funktionsrättsrörelsen i samråd om myndighetens arbete och utveckla former för hur 
funktionsrättsrörelsen kan medverka i myndighetens arbete.   
 

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Under 2020 genomförde Försäkringskassan 
organisatoriska förändringar, vilket innebar att ansvaret för funktionshindersrådet övergick 
från Avdelning för funktionsnedsättning till Rättsavdelningen. Ordförande för rådet är 
rättschef Mikael Westberg.  
 
Under 2020 har funktionshindersrådet haft bemötande och tillgänglighet som övergripande 
tema. FUB och övriga representanter för funktionsrättsrörelsen har redogjort för 
medlemmarnas upplevelser av Försäkringskassans bemötande och föreslagit åtgärder. 
Funktionsrättsrörelsens initiativ att prioritera bemötande och tillgänglighet blev startskottet 
för att långsiktigt gemensamt utvecklingsarbete. I slutet av 2020 beslutade 
Försäkringskassans rättsavdelning om tillsättande av en intern arbetsgrupp för styrning av 
funktionshinderpolitiken. I arbetsgruppen ingår representanter från olika avdelningar och 
syftet med gruppen är ett fördjupat arbete för förbättrat bemötande inom alla 
myndighetens verksamheter.   
 
I övrigt har rådet diskuterat aktuella frågor rörande myndighetens olika ersättningar, främst 
sjuk- och aktivitetsersättningen, omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningarna. FUB 
har tillsammans med övriga representanter lyft konsekvenserna av hur de nya 
ersättningarna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har handlagts. Även 
Inspektionen för socialförsäkringen har kritiserat Försäkringskassan och regeringen för 
bristande styrning. 
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Arbete inom området socialförsäkring kopplat till pandemin 
Se rubriken ”socialförsäkring” under avsnittet IP-gruppens arbete 2020 med anledning av 
covid-19 pandemin, nedan. 
 

 
Fosterdiagnostik 
 
Riksförbundet FUB var med och grundade Snif, Svenskt nätverk för information kring 
fosterdiagnostik, år 2015. Nätverkets medlemmar representerar både intresseorganisationer 
och ett brett spektrum av relevanta professioner. FUB:s representant deltar aktivt i 
nätverkets arbete.  
 
Då många i nätverket arbetar inom sjukvården, fick vårens första två möten ställas in. Dock 
kunde ett digitalt möte hållas i juni där en informationsaffisch om nätverket (som togs fram 
för distribution inom mödravården) presenterades. Ett tvådagars internat kunde genomföras 
i oktober där bland annat arbetsgrupperna rapporterade om sitt arbete inom genetik (oklara 
testfynd), en verktygslåda/samtalsstöd för barnmorskor och minimikrav på privata aktörer 
inom fosterdiagnostik. 
 
De planerade symposierna på universitetssjukhusen blev inställda tills vidare på grund av 
pandemin. 
 

 
Övriga intressepolitiska arbetsområden 
 

Anhörigfrågor 
 
Riksförbundets intressepolitiska samordnare ingår i styrgruppen för Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, Nka. Styrgruppen hade tre digitala möten under 2020. 
 
I april 2020 besvarade FUB frågor från Nka (på uppdrag av Socialstyrelsen), angående vad 
anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) vill ha svar på med 
anledning av pandemin. FUB lyfte bland annat följande frågor: Hur kan personer med 
flerfunktionsnedsättning skyddas från att bli smittade, vad gäller för personer med IF som 
vårdas på sjukhus och hur försörjer man sig som förälder när gymnasiesärskolan stänger ned 
och tonåringen med IF inte kan vara ensam hemma? 
 
Med anledning av ett nytt EU-direktiv (2019/1158) gällande anhöriga, om balans mellan 
arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, medverkade FUB i en intervju om 
förvärvsarbetande anhöriga i Sveriges rätt till ledighet med mera.  
 
FUB:s intressepolitiska samordnare medverkade som föreläsare i ett webbinarium, som 
arrangerades av Nka på den europeiska anhörigdagen den 6 oktober 2020. Temat för FUB:s 
presentation var LSS-lagens betydelse ur ett anhörigperspektiv. 
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Riksförbundet FUB medverkade i ett digitalt konsultationsmöte den 14 december 2020 om 
anhöriga och covid-19. Mötet ägde rum inom ramen för Nka:s regeringsuppdrag att 
kartlägga hur pandemin har påverkat anhöriga.  
 
I december 2020 blev FUB:s intressepolitiska samordnare intervjuad av en projektledare vid 
Socialstyrelsen, angående regeringsuppdraget att ta fram underlag för en nationell 
anhörigstrategi. Vid mötet lyftes särskilt situationen för anhöriga till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, kopplat till sjukvård och LSS-verksamhet. 
 

 

Barn och unga  
 

Samarbete med myndigheter och utredningar 

Under 2020 har FUB haft flera samråd med Myndigheten för delaktighet (MFD), 

Barnombudsmannen och Socialstyrelsen om barn och unga med intellektuella 

funktionsnedsättningar. MFD har haft särskilt fokus på barn med funktionsnedsättning under 

verksamhetsåret 2020. Myndigheten har också haft i uppdrag från regeringen att kartlägga 

pandemins konsekvenser för barn och unga med funktionsnedsättning.  

FUB har även bidragit till Socialstyrelsens arbete med att ta fram ett kunskapsstöd för 

socialtjänsten om insatser för barn och unga som har bedömts löpa risk för normbrytande 

beteende.  
 

FUB har också haft möte med Barnkonventionsutredningen om hur barnets bästa säkerställs 
för alla barn i Sverige. 
 

Nätverksarbete med Childhood 
Riksförbundet har under 2020 gått med i ett nätverk med funktionsrättsorganisationer, som 
har startats av Stiftelsen World Childhood Foundation. Childhood arbetar med att förebygga 
våld och sexuella övergrepp mot barn. Därav har riksförbundet påbörjat ett arbete med att 
ta fram och implementera en policy kring säkra verksamheter för barn och unga inom FUB.  
 

 
IP-gruppens arbete 2020 med anledning av covid-19 
 
Hälsa / Sjukvård  

• Översättning och sammanfattning av brittiska National Health Service, NHS, 

informationsstöd till sjukvårdspersonal om personer med IF (mars 2020). 

• Skrivelse till Socialstyrelsen den 2/4: FUB efterlyste riktlinjer för vårdpersonal om 

personer med IF och autism.  

• Producerar kort film med information till personer med IF om vad man ska tänka på 

om man blir sjuk i covid-19 (men inte så sjuk att man behöver sjukhusvård). 

• Kort informationstext om undantag från besöksförbud på sjukhus för personer med 

kognitiva nedsättningar. 
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• Skrivelse till Socialstyrelsen den 15/4: Angående Socialstyrelsens regeringsuppdrag 

att identifiera riskgrupper som riskerar att drabbas av ett särskilt allvarligt 

sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. 

• Mejlfråga till Socialstyrelsen den 18/5: Angående om personer med IF och autism 

riskerar att inte få intensivvård om de blir allvarligt sjuka i covid-19. Detta dels mot 

bakgrund av att det i Storbritannien förekommer att en s.k. “do not resuscitate 

order” (inte göra återupplivningsförsök) upprättas för personer med IF. Dels mot 

bakgrund av tidningarna i Sörmland medias artikel om att “Clinical Frailty Scale”,CFS, 

(en algoritm som används inom äldreomsorgen för att avgöra om patienten skulle 

klara intensivvård), även används i vårdplaner för personer med IF. En felaktig 

användning av CFS skulle kunna få förödande konsekvenser om den används för att 

avgöra vilken nivå av vård individen ska få vid insjuknande i covid-19.   

• Mejl till Socialstyrelsen den 28/5 angående att statistiken över insjuknade och döda 

personer som har LSS-insatsen bostad för vuxna inte innehåller plats för dödsfallet. 

• Mejl den 26/10 till Socialstyrelsen och SKR (till deras respektive representant i FHM:s 

arbetsgrupp för prioritering av vaccinering mot covid-19), med information om ny 

forskningsstudie angående ökad risk för personer med Downs syndrom som insjuknar 

i covid-19. Se forskningsstudie – Klicka här. 

• Skrivelse den 19/11, tillsammans med Svenska Downföreningen, till ansvariga 

myndigheter (FHM, MFD och MSB) samt SKR, för den nationella planen för 

vaccination mot covid-19. Angående att en prioritering av personer med IF är 

nödvändig i den nationella planen för vaccination mot covid-19. Vi hänvisar till 

brittiska och amerikanska studier som visar att personer med IF har kraftigt förhöjd 

risk för att bli allvarligt sjuka/avlida av covid-19. Vuxna med IF, i synnerhet Downs 

syndrom, behöver därför ingå i den grupp som ska prioriteras för vaccination. 

• Uttalande/kommentar den 30/12 angående Folkhälsomyndighetens besked att vuxna 

som har LSS-insatser eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ska få 

vaccin mot covid-19 i vaccinationsprogrammets fas 2.  

 
Bostad enligt LSS 

• Kontakt med Socialstyrelsen angående rättslig grund för besöksförbud i LSS-bostäder.  

• Skrivelse till Socialstyrelsen den 31/3: FUB efterlyste riktlinjer för vård av covid-19 

sjuka i LSS-bostäder. 

• Skrivelse till Socialstyrelsen den 6/4: FUB föreslog enkel film om skyddsutrustning för 

personer med olika grad av IF, för att förebygga rädsla. 

• Debattartikel nättidningen Altinget den 9/4: “Prioritera skyddsutrustning till personal 

i LSS-bostäder”. Se debattartikel – Klicka här! 

• Skrivelse till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten den 15/4: Angående 

samutnyttjande av baspersonal i äldreomsorg och LSS-verksamhet. 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-4986
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-prioritera-skyddsutrustning-till-personal-i-lss-bostader
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• Kontakt med Socialstyrelsen och smittskyddsläkare den 20/4 om sekretess när det 

gäller smitta i LSS-bostäder. FUB efterfrågar ett förtydligande om möjligheten att 

informera anhöriga om covid-19 smitta i LSS-bostäder. 

• Debattartikel Expressens nätbilaga den 29/4: ”Är LSS-bostäder nästa tickande 

coronabomb?”. Se debattartikel – Klicka här! 

• Möten med SKR, Socialstyrelsen, MFD, FUB och Autism & Aspergerförbundet, 

angående gemensamt informationsmaterial om covid-19 till baspersonal i LSS-

bostäder. Syftet är att förhindra smittspridning. Informationsmaterialet ska nå 

samtliga LSS-bostäder genom ett mejlutskick. 

• Samarbete med SKR och Autism & Aspergerförbundet om checklista för personal i 

LSS-bostad: Hur förhindra smittspridning utan att inkräkta alltför mycket på 

vardagen? 

• Mejl den 6/5 till Jenny Rehnman, Socialstyrelsen - avdelningen för kunskapsstyrning 

för socialtjänsten. FUB ställer uppföljande frågor kopplat till Jennys presentation om 

bostad enligt LSS, på Folkhälsomyndighetens presskonferens den 5/5. Där framgick 

bl.a. att en nationell bild av smittspridningen vid bostad enligt LSS saknas. 

• FUB uttalande den 14/5 angående att Socialstyrelsen ska börja publicera 

veckostatistik om covid-19 i LSS-bostäder. 

• FUB lämnar synpunkter och förslag till förtydliganden den 18/5 angående 

Socialstyrelsens nya kunskapsstöd “Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS” för synpunkter. (FUB får förslaget på blixtremiss). 

• Mejlfråga till SKR den 18/5: Angående hur vanligt det är att kommunerna har inrättat 

s.k. kohortavdelningar (personer med covid-19 flyttas till t.ex. ett utrymt 

korttidsboende) för att minska smittspridning inom bostad för vuxna. 

• Tips till DN-reporter Lisa Edwinsson om bristande information om smitta i LSS-

bostäder. Resulterade i artikel den 21 maj Oroliga anhöriga får ingen information om 

smitta 

• En digital “Enkät om covid-19 smitta i LSS-bostäder” tas fram i slutet av maj och 

sprids i FUB:s sociala kanaler och LSS-nyhetsbrev den 1/6. 

• Rapporten “FUB:s enkät om covid-19 smitta i LSS-bostäder”, daterad den 200625, 

innehållande en sammanställning av enkätsvaren. 

• Digitalt möte med Socialstyrelsen den 200827, angående deras regeringsuppdrag om 

åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 

(bl.a. behov av föreskrifter). 

• Mejl till Socialstyrelsen 2009xx, FUB föreslår komplettering av statistiken över 

insjuknade och avlidna i covid-19, som bor i LSS-bostad, dvs. att även plats för 

dödsfall ska redovisas.  

• Efterlysning i LSS-nyhetsbrev 1/9 om besöksförbud i 

gruppbostad/gemensamhetsutrymmen som är stängda för de boende med 

hänvisning till pandemin. 

https://www.expressen.se/debatt/ar-lss-bostader-nasta-tickande-coronabomb/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oroliga-anhoriga-far-ingen-information-om-smitta-pa-boenden-paverkar-fortroendet-for-varden/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oroliga-anhoriga-far-ingen-information-om-smitta-pa-boenden-paverkar-fortroendet-for-varden/
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• Debattartikel i tidningen ETC den 200928 om besöksförbud i LSS-bostäder. Se 

debattartikel – Klicka här!  

• Skrivelse till socialministern och GD för IVO den 30/11, FUB efterlyser granskning av 

läkarkontakter i LSS-bostäder under pandemin. 

 
Arbete och sysselsättning  

• Framtagning av information kopplade till daglig verksamhet för FUB:s covid-19 sida 

på webbplatsen  

• Ställningstagande om utbetalning av habiliteringsersättning vid stängning av daglig 

verksamhet eller när personer väljer att stanna hemma på grund av risk för smitta.  

• Skrivelse till Socialminister Lena Hallengren med förslag att regeringen ger 

Socialstyrelsen i uppdrag att göra en direkt utbetalning till samtliga kommuner – 

utifrån ett mycket förenklat ansökningsförfarande - av det extra statsbidraget som 

syftar till ”att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).”  

• Uppföljande skrivelse till Socialminister Lena Hallengren med förslag att förlänga 

ansökningstiden (sista ansökningsdag 1 juni) för det extra statsbidraget med 

hänvisning till kommunens ansträngda arbetssituation pga. coronakrisen. 

Förlängningen bör minst vara fram till den 1 juli – helst längre. 

• Efterlysning i FUB:s informationskanaler om information kring hur kommuner har 

agerat vad det gäller daglig verksamhet under coronakrisen. Efterlysningen 

resulterade i en sammanfattning av inkomna exempel samt information i frågan från 

Socialstyrelsen. En text publicerades på FUB:s webbsajt med exempel på vad olika 

kommuner gör när ordinarie verksamhet stänger. 

• Kommenterade på sociala medier SKR:s rapport om det stora överskottet som många 

kommuner har för 2020, bland annat för att daglig verksamhet stängde i flera 

månader under pandemin. 

  
Socialförsäkring 

• Skrivelse till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi om ersättning till anhöriga i 

form av smittskyddspenning, närståendepenning och tillfällig föräldrapenning.  

• Kontakt med socialdepartementet och Försäkringskassan om ersättning till anhöriga i 

form av smittskyddspenning, närståendepenning och tillfällig föräldrapenning. 

• Löpande Kontakt med Bengt Eliasson (L), Pia Steensland (KD) och Acko Ankarberg 

(KD) angående smittskyddspenning och förebyggande sjukpenning 

• Besvarat remissen Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med 

anledning av sjukdomen covid-19 (4/6) 

• Besvarat remissen Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning 

av covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning 

för ett barn som har varit allvarligt sjukt (17/6) 

https://www.etc.se/debatt/lagvidriga-besoksforbud-orsakar-psykisk-ohalsa
https://www.etc.se/debatt/lagvidriga-besoksforbud-orsakar-psykisk-ohalsa
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• Kommentar till regeringens beslut om ersättning till vissa anhöriga med anledning av 

covid-19 (28/8) 

• Kommentar till regeringens beslut om smittbärarpenning till vuxna som delar hushåll 

med personer som har bekräftad covid-19 (10/2) 

 
Skola  

• Debattartikel tillsammans med Autism och Aspergerförbundet och Svenska 

Downföreningen med anledning av att gymnasiesärskolor stänger. 

• “Miniundersökning” om hur många gymnasiesärskolor och särvux som hålls stängda. 

• Skrivelse till Skolverket och utbildningsdepartementet om gymnasiesärskolor och 

särvux som stängts. 

• Samverkan med Myndigheten för delaktighet och Barnombudsmannen kring 

konsekvenserna av pandemin för barn och unga. Samarbetet resulterade bland annat 

i genomförandet av en enkät riktad till elever inom gymnasiesärskolan. 

 
Övrigt 

• Information (översättning från engelska) om coronaviruset på lättläst med 

pictogrambilder. Texten faktagranskad av “LSS-doktorn” Malin Nystrand (mars 2020). 

• Skrivelse till Socialstyrelsen den 17/3: FUB föreslår åtgärder för att förhindra att 

personer med flerfunktionsnedsättning (högriskgrupp) smittas av coronaviruset.  

• Skrivelse till socialminister Lena Hallengren den 25/3 angående SKR:s hemställan 

“Behov av regeländringar med anledning av det nya coronaviruset, covid-19" 

(daterad den 23/3). 

• Framtagning av underlag för samverkan enligt LSS om kommunernas krisberedskap 

för LSS-verksamhet. 

• Skrivelse till SKR den 22/4 med FUB:s synpunkter på SKR:s hemställan om införande 

av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19 pandemin (daterad den 21/4). 

• Skrivelse till Socialstyrelsen den 15/4 med anledning av Socialstyrelsens 

regeringsuppdrag att definiera riskgrupper för allvarligt insjuknande i covid-19. 

• Skrivelse till SKR den 27/4 angående SKR:s utkast till hemställan – föreskrift om 

begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre och bostäder med särskild 

service för vuxna enligt LSS. 

• FUB uttalande den 13/5 angående regeringens satsning på 2,2 miljarder för ett 

omsorgslyft inom äldreomsorgen. FUB föreslår ett LSS-lyft för baspersonal inom LSS-

verksamhet. 

• Öppet brev till Anders Ygeman den 25/6. När corona-pandemin bröt ut bestämde 

Infrastrukturdepartementet att en satsning på äldrevården skulle genomföras för att 

bryta isoleringen för äldre personer genom förbättrade kunskaper om hur man kan 

använda digitala verktyg. Riksförbundet FUB, Svenska Downföreningen och Autism & 

Aspergerförbundet ansåg att satsningen borde förlängas och omfatta även LSS-

boenden. 
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• Skrivelse till Digitaliseringsrådet i juni 2020 med anledning av regeringens uppdrag 

att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som 

ägt rum med anledning av utbrottet av Covid-19. 

• Enkät på lättläst svenska om covid-19 till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning/ IF, i samverkan med FUB Uppsala och Data2value, juli 2020. 

• Rapport Enkät till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) om covid-19, 
daterad den 200813. 

• Intervju i Heja Olika den 200814 angående nuläget för personer med IF kopplat till 
covid-19 pandemin: Personer med LSS drabbas av åtstramningar i pandemins skugga. 

• Spridning i FUB:s kanaler (aug-sep 2020) av en enkät kopplade till en internationell 
studie om covid-19 och personer med IF. FUB deltog i översättningsarbetet från 
engelska till svenska. Prof. Magnus Tideman som ansvarar för studien i Sverige skrev 
att Sverige hade den högsta svarsfrekvens av de 19 deltagande länder, tack vare 
FUB:s insats. 

• Samverkan (september 2020) med Myndigheten för Delaktighet kring en film riktad 
till personer med IF om Folkhälsomyndighetens rekommendationer, om skyddskläder 
och om rätten att få information som man förstår. Initiativ till filmen togs av FUB 
våren 2020. 

• FUB-rapport den 6/11 till den statliga Coronakommissionen: En översikt av covid-19 
pandemins konsekvenser för barn, unga och vuxna med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

• Efterlysning i nyhetsbrev (dec 2020) av medlemmars erfarenhet av kommuner som 
drar in LSS-beslut när den enskilde avstått exempelvis daglig verksamhet för inte 
riskera att smittas av covid-19. 

 

Samarbete med forskning  
 
Forskningsprojekt om personer med IF och förvärvsarbete  
Som nämndes ovan under Arbete och Sysselsättning, har FUB under 2020 deltagit i ett flertal 
digitala projektgruppsmöten i två sammanlänkade forskningsprojekt, finansierade av Forte 
respektive Försäkringskassan: ”Inträdet i vuxenlivet - sysselsättningsmönster och individuella 
förutsättningar” och ”Framgångsfaktorer för förvärvsarbete”. 
 
Det förstnämnda projektet studerar inträdet i vuxenlivet, sysselsättningsmönster och 
individuella förutsättningar för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. 
Det pågår fram till augusti 2022. Projektet ”Framgångsfaktorer för förvärvsarbete” ska 
identifiera framgångsfaktorerna för förvärvsarbete i gruppen unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning och därmed minskat beroende av socialförsäkringen. Projektet ska 
pågå fram till juli 2022. 
 

Forskningsprojekt om föräldrastöd  
FUB deltar i referensgruppen för ett nytt forskningsprojekt “Parenting young children” på 
Högskolan Dalarna i samarbete med SUF Kunskapscentrum, där FUB är representerad i 
ledningsgruppen. Forskningsrådet Forte har beviljat stöd från den 1 juli 2020 till 30 juni 
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2024. Projektet ska utvärdera PYC-metoden (Parenting Young Children) - ett föräldrastöd till 
föräldrar med olika kognitiva funktionsnedsättning, bland annat intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 

Projekt Supported employment och genus 
Det var tänkt att referensgruppen för Örebro Universitets projekt Supported employment och 
genus - hur påverkar kön och genus en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för män och 
kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar? skulle formeras under 2020. 
Detta skjuts fram till 2021. 
 

Forskningsprojekt om brukarmedverkan 
FUB har medverkat i ett forskningsprojekt om brukarmedverkan i kommunernas 
förbättringsarbete inom funktionshinderområdet. Projektet genomförs av Linköpings 
universitet i samarbete med FoU Nordost och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
finansieras av forskningsrådet FORTE.  
 

Forsknings- och utvecklingsprojektet Active support 
Hösten 2020 startade forsknings- och utvecklingsprojektet Active support – ett arbetssätt för 

inflytande och ökad delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning på 

gruppboende. Projektet drivs vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och finansieras av Ersta 

Diakoni.  

 

Det vetenskapliga kunskapsläget om vardagslivet i gruppbostad är begränsat. Active support 

är ett arbetssätt som handlar om att ge ett aktivt stöd till att involvera personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i meningsfulla aktiviteter och relationer i varje del av deras 

liv. Gruppbostäderna som ingår i projektet kommer att följas longitudinellt under fyra år, 

parallellt kommer referensgruppbostäder att följas. Active support som metod används i 

Australien, England och Nya Zeeland. 

 

Projektet drivs av doktorand Jenny Aspling. Handledare är professor Magnus Tideman och 

docent Anna Whitaker. Riksförbundet FUB medverkar i en referensgrupp till projektet. 

 

 

Riksförbundets kommunikation och information 

Riksförbundet FUB sprider vad FUB och Inre Ringen arbetar med, särskilt inom årets 
prioriterade arbetsområden.  

FUB:s kommunikationsstrategi  

De övergripande, långsiktiga målen med FUB:s kommunikation är att:  
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• personer med IF/utvecklingsstörning blir 
delaktiga och finns representerade i 
samhällsinformation, massmedia och reklam. 

• allmänhet och beslutsfattare har god 
kunskap om livssituationen för personer med 

IF/utvecklingsstörning och deras anhöriga.   

• personer med IF/utvecklingsstörning 
förstår vad mänskliga rättigheter innebär i 

deras egna liv.    

• beslutsfattare har kunskap om vad 
mänskliga rättigheter innebär för personer 
med IF/utvecklingsstörning, och säkerställer 

dessa rättigheter.   

• FUB är den viktigaste organisationen inom 
det intressepolitiska arbetet för personer med 

utvecklingsstörning.   

• det är självklart för personer med 
IF/utvecklingsstörning och deras anhöriga att 

vara medlemmar i FUB.   

• FUB uppfattas som en oumbärlig 
samarbets-partner av myndigheter, medier 
och andra aktörer, tack vare organisationens 
relevanta sakkunskaper om sådant som berör 
personer med IF/utvecklingsstörning. 

• FUB-rörelsens varierande verksamhet, 
med kunskapsutbyte, gemenskap, aktiviteter 
och påverkansarbete både nationellt och 
lokalt, är uppenbar för alla som följer oss. 

  

I kommunikationsstrategin finns en lathund för att göra kommunikationsplaner. En längre 
version finns för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.  

 

FUB i debatten  
FUB har även under 2020 varit mycket aktiva i debatten, bland annat genom den nyinrättade 
rollen som förbundssekreterare sedan Christina Heilborn började på FUB den 1 april 2020. 
Många debattinlägg har kretsat kring coronapandemin, men också andra viktiga 
arbetsområden för FUB.  

Nedan redovisas ett urval av FUB:s debattartiklar och medverkan i medier under 2020. 
Utöver detta har Riksförbundet FUB också gjort flera egna uttalanden och kommentarer om 
aktuella händelser. 

Även många av FUB:s lokalföreningar medverkar i media och skriver debattinlägg, vilket vi 
delar framför allt via FUB:s Facebooksida. 

FUB:s ungdomsprojekt, Volymen på Max, spelade in en film tillsammans med 
Postkodlotteriet, som visades på TV4 den 8 februari under tv-programmet 
"Postkodmiljonären". 

Tidigt under coronapandemin såg FUB med oro på att informationen om smitta och 
smittskydd inte var tillgänglig och begriplig för alla. Bland annat påpekade FUB:s förste vice 
ordförande Anders Lago i Sveriges Radios Klartext den 11 mars 2020 att varken 
Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177 Vårdguiden hade lättläst information. 

https://www.facebook.com/riksforbundet.fub
https://www.youtube.com/watch?v=T5DXOnbiLrI
https://www.youtube.com/watch?v=T5DXOnbiLrI
https://www.youtube.com/watch?v=T5DXOnbiLrI
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-oroliga-for-information-och-beredskap-for-corona-virus/
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-oroliga-for-information-och-beredskap-for-corona-virus/
https://sverigesradio.se/artikel/7426694
https://sverigesradio.se/artikel/7426694
https://sverigesradio.se/artikel/7426694
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FUB föreslog under våren att Socialstyrelsen ska göra en informationsfilm om 
skyddsutrustning. Efter samarbete med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kunde filmen 
”Information om coronaviruset” lanseras i november. Filmen vänder sig till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

FUB påpekade också tidigt att lösningar behövdes för föräldrar i coronakrisen, bland annat i 
en debattartikel tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet och Svenska 
Downföreningen: Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning. 

Eftersom FUB tidigt förstod att personer med IF var en riskgrupp var FUB aktiva i debatten 
om vård och omsorg under coronapandemin. Ett exempel är den debattartikel som FUB 
skrev tillsammans med Eva Flygare Wallén, forskare på Karolinska Institutet, om 
skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder. 

Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb? frågade FUB och Svenska Downföreningen, i 
en debattartikel i Expressen den 29 april 2020. I en artikel i DN intervjuades både FUB:s och 
Svenska Downföreningens ordföranden om oron över smitta. I juni bekräftades den oron av 
en undersökning från fackförbundet Kommunal. 

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i P4 Stockholm och på 
hejaolika.se i slutet av mars 2020, hon tog upp flera saker som behövde göras under 
coronapandemin. I augusti 2020 kunde Eva berätta mer på hejaolika.se hur pandemin 
drabbat personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

FUB har alltså pekat på flera viktiga saker under pandemin, som till exempel att det behövs 
statistik om smitta bland personer som bor i LSS-bostad och FUB:s enkät till anhöriga och 
personal visade att det är brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-
bostäder. I DN intervjuades bland andra FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson om att 
anhöriga hade svårt att få information om smitta på LSS-boenden. 

Enkäten till personer med intellektuell funktionsnedsättning under sommaren 2020, visade 
att många kände sig ensamma: Det är för jäkligt rent ut sagt, kommenterade Anna 
Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige i Klartext den 2 september 2020. 

Att många har mått dåligt på grund av besöksförbud i LSS-bostäder skrev FUB en 
debattartikel om i ETC i september 2020. 

FUB har också debatterat den digitala klyftan i samhället, bland annat i juni med ett öppet 
brev till Anders Ygeman, digitaliseringsminister, tillsammans med Svenska Downföreningen, 
och i ett brev till Digitaliseringsrådet tillsammans med Svenska Downföreningen och Autism- 
och Aspergerförbundet i juli. I februari skrev FUB tillsammans med många andra en 
debattartikel om ett nationellt kunskapscentrum om digital delaktighet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning: Är inte digital delaktighet lika viktigt för alla, Ekström? 

https://www.fub.se/nyheter/fub-forslag-film-om-skyddsutrustning/
https://www.fub.se/nyheter/fub-forslag-film-om-skyddsutrustning/
https://www.fub.se/nyheter/ny-film-om-coronaviruset/
https://www.fub.se/nyheter/losningar-behovs-for-foraldrar-i-coronakrisen/
https://www.autism.se/
https://www.svenskadownforeningen.se/
https://www.svenskadownforeningen.se/
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/debatt-glom-inte-foraldrarna-till-ungdomar-med-funktionsnedsattning
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-prioritera-skyddsutrustning-till-personal-i-lss-bostader
https://www.altinget.se/vard/artikel/debatt-prioritera-skyddsutrustning-till-personal-i-lss-bostader
https://www.expressen.se/debatt/ar-lss-bostader-nasta-tickande-coronabomb/
https://www.svenskadownforeningen.se/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/statistik-for-coronasmitta-pa-lss-boenden-saknas-jattestor-oro/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/statistik-for-coronasmitta-pa-lss-boenden-saknas-jattestor-oro/
https://www.fub.se/nyheter/kommunals-lss-enkat-bekraftar-fubs-oro/
https://www.fub.se/nyheter/kommunals-lss-enkat-bekraftar-fubs-oro/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7434835
https://hejaolika.se/artikel/behall-lugn-och-trygga-rutiner-mitt-i-coronakrisen/
https://hejaolika.se/artikel/behall-lugn-och-trygga-rutiner-mitt-i-coronakrisen/
https://hejaolika.se/artikel/atstramningar-i-pandemins-skugga-drabbar-personer-med-lss/
https://hejaolika.se/artikel/atstramningar-i-pandemins-skugga-drabbar-personer-med-lss/
https://www.fub.se/nyheter/fub-foreslar-mer-statistik-om-covid-19-i-lss-bostader/
https://www.fub.se/nyheter/fub-foreslar-mer-statistik-om-covid-19-i-lss-bostader/
https://www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/enkaetsammanstaellning-brist-paa-information-om-skyddsrutiner-och-smittspridning-i-lss-bostaeder-3018970
https://www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/enkaetsammanstaellning-brist-paa-information-om-skyddsrutiner-och-smittspridning-i-lss-bostaeder-3018970
https://www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/enkaetsammanstaellning-brist-paa-information-om-skyddsrutiner-och-smittspridning-i-lss-bostaeder-3018970
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oroliga-anhoriga-far-ingen-information-om-smitta-pa-boenden-paverkar-fortroendet-for-varden/
https://www.dn.se/nyheter/sverige/oroliga-anhoriga-far-ingen-information-om-smitta-pa-boenden-paverkar-fortroendet-for-varden/
https://www.fub.se/nyheter/fler-personer-med-if-ensamma-under-coronapandemin/
https://www.fub.se/nyheter/fler-personer-med-if-ensamma-under-coronapandemin/
https://sverigesradio.se/artikel/7541864
https://sverigesradio.se/artikel/7541864
https://www.etc.se/debatt/lagvidriga-besoksforbud-orsakar-psykisk-ohalsa
https://www.etc.se/debatt/lagvidriga-besoksforbud-orsakar-psykisk-ohalsa
https://www.fub.se/nyheter/oppet-brev-till-anders-ygeman/
https://www.fub.se/nyheter/oppet-brev-till-anders-ygeman/
https://www.fub.se/nyheter/skrivelse-om-bristande-digital-delaktighet/
https://www.fub.se/nyheter/skrivelse-om-bristande-digital-delaktighet/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/ar-inte-digital-delaktighet-lika-viktigt-alla-ekstrom-31405
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FUB och projektet Anpassad IT DigiJag kämpade för att utbildningen på Mora folkhögskola 
skulle leva kvar och utbildningen räddades ett år till. 

I december kommenterade FUB:s ombudsman Judith Timoney i P4 att flera kommuner 
missat eller till och med valt bort att söka de extra statliga pengarna för 
habiliteringsersättning. 

Även ekonomin för personer med IF har varit en fråga under 2020. ”Ta bort straffskatten på 
alla som inte kan jobba” skrev Inre Ringen Sverige och FUB på DN Åsikt den 3 januari 2020. I 
september kommenterade FUB budgetpropositionen: Fortfarande är många personer med 
intellektuell funktionsnedsättning fattiga, men det verkar inte finnas politisk vilja att göra 
något åt det. FUB:s förbundsordförande skrev också debattartiklar tillsammans med lokala 
FUB-ordföranden om den olagliga fattigdomen. 

SVT Nyheter Öst gjorde flera reportage om unga vuxna med funktionsnedsättning som blir 
av med sin aktivitetsersättning, och en rapport från Inspektionen för socialförsäkring 
kritiserade både Försäkringskassan och regeringen. Elisabeth Ingvarsson, rättsombud och 
förbundsstyrelseledamot kommenterade i ett inslag i SVT Nyheter: FUB: ”Inte lagen det är 
fel på – utan Försäkringskassans handläggning” 

Även Aftonbladet uppmärksammade FUB:s rapport "Fångad i fattigdom?" på ledarplats: I 
Sverige döms vissa till fattigdom 

I början av 2020 skrev FUB en debattartikel om att det är en skandal att kränkningarna av 
autistiske Dick har kunnat fortgå. Harald Strand, FUB:s förbundsordförande intervjuades av 
Hejaolika.se om våld, kränkningar och andra missförhållanden på LSS-boenden: Två år efter 
löftet – problemen har förvärrats Under hösten 2020 startade en rättegång om vad som 
hände Dick Nordh. FUB:s förbundsordförande Harald Strand kommenterade och i ett inslag i 
Klartext den 14 oktober kommenterade FUB:s Eva Borgström.  

FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström intervjuades i juli 2020 av P4 Stockholm 
om att det fortfarande är brist på bostäder enligt LSS: 
– Kommunerna tar inte sitt ansvar. LSS är en rättighetslagstiftning. Och dessutom följer inte 
kommunerna bostadsförsörjningslagen. 

Den 23 oktober upprepade FUB ett krav sedan många år, att stoppa brottsdömda från att 
jobba på gruppbostäder i en debattartikel i GP 

Krister Ekberg från FUB:s förbundsstyrelse intervjuades i augusti av Sveriges Radio om en 
ökning av rån mot personer med funktionsnedsättning. 

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skrev under hela året på bloggen reclaimLSS, bland 
annat om den stora mängden LSS-ärenden som hamnar i domstol. Eva Borgström påpekade i 
en artikel i en Stockholmstidning att FUB tycker att de som har LSS borde få rättshjälp. 

https://sverigesradio.se/artikel/7407643
https://sverigesradio.se/artikel/7407643
https://sverigesradio.se/artikel/7424771
https://www.fub.se/nyheter/har-din-kommun-betalat-ut-extra-habiliteringsersattning/
https://www.fub.se/nyheter/har-din-kommun-betalat-ut-extra-habiliteringsersattning/
https://www.fub.se/nyheter/har-din-kommun-betalat-ut-extra-habiliteringsersattning/
https://www.dn.se/asikt/avskaffa-straffskatt-pa-sjuka-och-funktionshindrade/
https://www.dn.se/asikt/avskaffa-straffskatt-pa-sjuka-och-funktionshindrade/
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-fattigdomen-som-mots-med-en-politisk-gaspning/
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-fattigdomen-som-mots-med-en-politisk-gaspning/
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-fattigdomen-som-mots-med-en-politisk-gaspning/
https://www.dt.se/artikel/debatt-olaglig-och-onodig-fattigdom-for-personer-med-funktionsnedsattningar
https://www.dt.se/artikel/debatt-olaglig-och-onodig-fattigdom-for-personer-med-funktionsnedsattningar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fub-det-ar-inte-lagen-det-ar-fel-pa-utan-handlaggningen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fub-det-ar-inte-lagen-det-ar-fel-pa-utan-handlaggningen
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BRARbl/i-sverige-doms-vissa-till-fattigdom
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BRARbl/i-sverige-doms-vissa-till-fattigdom
https://www.gp.se/debatt/skandal-att-kr%C3%A4nkningarna-av-autistiske-dick-har-kunnat-fortg%C3%A5-1.23513402
https://www.gp.se/debatt/skandal-att-kr%C3%A4nkningarna-av-autistiske-dick-har-kunnat-fortg%C3%A5-1.23513402
https://hejaolika.se/artikel/tva-ar-efter-loftet-problemen-har-forvarrats
https://hejaolika.se/artikel/tva-ar-efter-loftet-problemen-har-forvarrats
https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-rattegangen-om-dick-nordh/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7573974
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=7573974
https://sverigesradio.se/artikel/7522385
https://sverigesradio.se/artikel/7522385
https://www.gp.se/debatt/stoppa-brottsd%C3%B6mda-fr%C3%A5n-att-jobba-p%C3%A5-gruppbost%C3%A4der-1.35821665
https://www.gp.se/debatt/stoppa-brottsd%C3%B6mda-fr%C3%A5n-att-jobba-p%C3%A5-gruppbost%C3%A4der-1.35821665
https://sverigesradio.se/artikel/7532065
https://sverigesradio.se/artikel/7532065
http://reclaimlss.org/2020/05/vi-behover-en-generalklausul-i-lss/
http://reclaimlss.org/2020/05/vi-behover-en-generalklausul-i-lss/
https://www.mitti.se/nyheter/svart-att-vinna-i-domstol-utan-jurist/reptcj!gTGYfgxhLCXHMIJeRDqfCw/
https://www.mitti.se/nyheter/svart-att-vinna-i-domstol-utan-jurist/reptcj!gTGYfgxhLCXHMIJeRDqfCw/
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FUB skrev också en debattartikel i maj om att kommunerna urholkar rätten till 
kontaktperson. 

Risken att utsättas för våld är dubbelt så stor för barn med funktionsnedsättning än för 
andra barn. FUB skrev i december 2020 en debattartikel tillsammans med RBU, Allmänna 
barnhuset, Bräcke diakoni, Funktionsrätt Sverige och Folke Bernadottestiftelsen: Skydda 
funktionsnedsatta barn mot våld – debattartikel på Altinget.se 

Elisabeth Broberg, Årets Inre Ringen-aktivist 2020, blev intervjuad av Borås tidning: "Jag blir 
alldeles rörd, nästan till tårar” 

SVT Nyheter Småland rapporterade om Kennerth Björn, som utsågs till Årets FUB-aktivist 
2020: Här överraskas årets FUB-aktivist – lång kamp för funktionsnedsatta 

Webbplatser 

På Inre Ringens och FUB:s webbplatser publicerades under året löpande nyheter och 
uppdateringar av kalendern samt information om coronaviruset. 

Inre Ringen-sektioner, FUB:s länsförbund och FUB:s lokalföreningar kan skapa en egen lokal 
webbplats under www.fub.se, vilket fler och fler valt att göra. 

Supportträffar för lokala webbredaktörer  
Under året har två digitala supportträffar för FUB:s lokala webbredaktör anordnats. 
Supportträffarna hölls i november, varav en var en introduktion för nya webbredaktörer och 
en var en fördjupning.  

Webbutik  
Under året öppnades en webbutik där det är möjligt att köpa bland annat 
informationsmaterial, foldrar, profilprodukter samt gåvobevis från Riksförbundet FUB. 

Omvärldsbevakning  
Varje vardag går Riksförbundets kommunikatörer igenom omvärldsbevakningen som sedan 
sammanställs på webbplatsen för att hjälpa alla aktiva i FUB och Inre Ringen som vill hålla 
koll på vad som händer i de frågor vi arbetar med:  

• FUB:s frågor i media  

På "FUB:s frågor i media" går det att läsa andras nyheter om FUB och om LSS, tillgänglighet 
och annat som vi jobbar med: www.fub.se/fubs-fragor-i-media 

• FUB i media 

Här samlar vi alla nyheter som handlar om vad FUB och Inre Ringen gör och tycker. Både när 
andra gör nyheter om FUB eller Inre Ringen eller när vi själva deltar i debatten, lokalt eller 
nationellt: www.fub.se/fub-i-media 

 

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/kommunerna-urholkar-ratten-till-kontaktperson/
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/kommunerna-urholkar-ratten-till-kontaktperson/
https://rbu.se/
https://www.allmannabarnhuset.se/
https://www.allmannabarnhuset.se/
https://www.brackediakoni.se/
http://funktionsratt.se/
https://folkebernadottestiftelsen.se/
https://www.altinget.se/artikel/debatt-skydda-funktionsnedsatta-barn-mot-vaald
https://www.altinget.se/artikel/debatt-skydda-funktionsnedsatta-barn-mot-vaald
https://www.bt.se/boras/jag-blir-alldeles-rord-nastan-till-tarar-d11ea189/
https://www.bt.se/boras/jag-blir-alldeles-rord-nastan-till-tarar-d11ea189/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-far-kenneth-ta-emot-priset-arets-fub-aktivist-2020
http://www.fub.se/inre-ringen
http://www.fub.se/
https://www.fub.se/rad-stod/det-nya-coronaviruset/
http://www.fub.se/
https://fubs-webbutik.quickbutik.com/
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
http://www.fub.se/fub-i-media
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• Debatt om FUB:s frågor 

På den här sidan samlar vi länkar till debattartiklar, insändare, ledartexter, bloggar och 
sociala medier – inte bara våra egna utan också andras, för att ge en bild av vad som sägs i 
debatten kring våra frågor: www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor 

Sociala medier 
Alla FUB:s sociala medier-kanaler fick ett ökat antal följare under 2020. 

FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för FUB på Facebook som över 5000 personer 
gillar. Från FUB:s Facebooksida delar Riksförbundet i stort sett alla nyheter från Inre Ringens 
och FUB:s webbplatser och när FUB omnämns eller uttalar sig i media. Dessutom finns FUB:s 
Facebook-grupp. Den har över 8400 medlemmar och många givande diskussioner.  

Även Inre Ringen Sverige har en Facebooksida, som gillas av nästan 450 personer. Inre 
Ringen Sverige har också en Facebookgrupp, med cirka 770 medlemmar.   

FUB är också aktiva på Twitter med över 1000 följare samt på Instagram där vi har över 1500 
följare. 

Nyhetsbrev 

Under 2020 fortsatte Riksförbundet att skicka ut tre uppskattade nyhetsbrev:  

• Medlemsnytt – går ut till FUB:s medlemmar 

• Styrelsenytt – går ut till förtroendevalda inom FUB 

• Nytt om LSS – går ut till alla. Innehåller framför allt information om LSS.  

 

Under 2020 skickades 33 nyhetsbrev (undantag i augusti). Utifrån statistiken vi kan hämta i 

det digitala verktyget kan vi mäta öppningsfrekvensen för varje nyhetsbrev. Vi kan då se att 

FUB har en generellt hög öppningsfrekvens på samtliga nyhetsbrev:  

• Medlemsnytt: Ett genomsnitt på 41,7 % i öppningsfrekvens under 2020  

• Styrelsenytt: Ett genomsnitt på 57,9 % i öppningsfrekvens under 2020 

• Nytt om LSS: Ett genomsnitt på 47 % i öppningsfrekvens under 2020 

 

Under året har vi även gjort särskilda utskick inför bland annat Aktivistveckan, 

Förbundsstämman samt för att informera om covid-19, tävlingar och webbinarium som har 

anordnats under 2020. Dessutom har tre stycken nyhetsbrev skickats till Inre Ringen. 

 

Dessutom har ett nytt nyhetsbrev skapats under 2020 vilket är ett nyhetsbrev med tips och 

trix till de lokala webbredaktörerna. 

Totalt har 54 utskick gjorts via det digitala nyhetsbrevverktyget.  

 

http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub
https://www.facebook.com/groups/59383359092/
https://www.facebook.com/groups/59383359092/
https://www.facebook.com/groups/139771783783/
https://www.facebook.com/groups/139771783783/
https://twitter.com/fub_se
https://www.instagram.com/fub_se/
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Tidningen Unik  
 
För FUB:s medlemstidning Unik innebar 2020 ett år med ständig anpassning till pandemin 
och förändringar i FUB:s verksamhet. Trots det har tidningen kommit ut enligt plan och med 
ett välbalanserat innehåll.  
 
Under 2020 har fem nummer av tidningen givits ut. Nummer 1–4 var 36 sidor medan 
nummer 5 var en tjockare tidning, med 44 sidor. Samtliga lättlästa delar var 16 sidor. 
 
Anpassad efter pandemin 
Tidningen har speglat FUB:s verksamhet och belyst för FUB och FUB:s medlemmar viktiga 
och prioriterade frågor. På grund av covid-19 pandemin har tidningens arbetssätt och 
innehåll anpassats. Anpassning har gjorts för att skydda intervjupersoner och redaktören 
från smittorisk, med färre resor och fysiska möten. Innehållet i tidningen har anpassats så att 
det följt för medlemmarna aktuella frågeställningar, fakta och fördjupning kring pandemin.  
 
Tidningen har medvetet arbetat för en bredd i val av reportage, artiklar och 
intervjupersoner, med målet att nå så många av FUB:s medlemmar som möjligt. Men också 
för att vända sig mot en läsekrets utanför förbundet. 
 
Befäst plats 
Under året har Unik befäst sin plats som den självklara medlemstidningen hos förbundets 
medlemmar. Det märks i ett stort intresse för tidningen. Tidningen är uppskattad, 
efterfrågad och läses även utanför förbundet. De digitala lösningarna www.tidningenunik.se 
och applikationerna för android och apple uppdateras ständigt och används för läsning och 
uppläsning.  
 
Annonsläget 
2020 var ett år då många tidningar tappade i annonsförsäljning. Unik gjorde tvärtom och 
ökade kraftigt försäljningen av annonser i samtliga nummer, jämfört med 2019. 
Detta stärkte vetskapen om att tidningen är på rätt väg och att kvaliteten och utformningen 
av tidningen stämmer väl med målgruppens behov.  
 
En ökning av annonsintäkterna möjliggjorde en ökning av sidantalet i Unik nummer 5 till 44 
sidor. Inför 2021 är två nummer med utökat sidantal planerat.  

 

FUB:s aktivistvecka 

Under vecka 40 2020, anordnades FUB:s andra Aktivistvecka. Idéen om en Aktivistvecka 
började på Riksförbundet, med förhoppningen om att under en och samma vecka kunna 

http://www.tidningenunik.se/
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aktivera och engagera alla våra FUB-föreningar runt om i landet. Aktivistveckans syfte är att 
värva nya medlemmar och att gemene man ska få upp ögonen för vår organisation.  

En ny version av ”Aktivistkitet” gjordes detta år. Aktivistkitet innehåller aktuellt 
intressepolitiskt material, för att ge lokalföreningarna stöd i hur man under veckan (och 
resten av året!) kan arbeta med intressepolitik. Det innehåller även tips till lokalföreningarna 
om hur man kan arbeta med exempelvis Agenda 2030 och att engagera ungdomar.  

Med tanke på situationen med covid-19 var det av förklarliga skäl en större utmaning detta 

år att anordna aktiviteter. Trots detta var flera lokalföreningar kreativa och anordnade 

coronaanpassade politikerträffar, medlemsvärvningsaktiviteter och tipsrundor utomhus. 

Dessutom var det möjligt för lokalföreningarna och länsförbunden att boka en digital träff 

med FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Nu ser vi fram emot Aktivistveckan 2021! 

 

Under veckan utsågs årets FUB-aktivist (Kennerth Björn, FUB Växjö) samt årets Inre Ringen-

aktivist (Elisabet Broberg, FUB Borås). Årets aktivister utsågs av två juryer, efter att hela FUB-

rörelsen haft möjlighet att nominera kandidater. 

 
Stadgekommittén  
 

Stadgekommitténs förslag, på hur FUB:s stadgar och policydokument kan uppdateras, togs 

ursprungligen fram till förbundsstämman 2020. Till följd av pandemin flyttades behandlingen 

av detta förslag fram till en extra förbundsstämma 2021. Med detta skrivet ligger fortfarande 

stadgekommitténs förslag och väntar på att bli behandlat 2021. Möjligtvis kommer 

småjusteringar på förslaget att äga rum. Eftersom ett förslag är framarbetat fanns det under 

2020 inget behov av att samla stadgekommitténs ledamöter. Under 2021 kommer 

stadgekommittén att ha korta avstämningar inför den extra förbundsstämman. 

 

 

Riksförbundets Organisationsstöd  
 

Konferens- och utbildningsverksamhet  
För att sprida kännedom om FUB:s värderingar och verksamhet, både utåt och inom 
organisationen, är konferenser och utbildningsinsatser ovärderliga. Även under 2020 har 
många tillfällen erbjudits FUB-medlemmar och allmänhet. De flesta fysiska mötena fick på 
grund av pandemin ersättas av digitala möten och webbinarier. För första gången i 
Riksförbundets FUB:s historia anordnades en digital förbundsstämma. 
 
Utöver möten i arbetsutskott och styrelse, arbetsgrupper och nätverk har ett stort antal 
personer deltagit i arrangerade aktiviteter. Dessa har bland annat fått del av riktade 
utbildningsinsatser, exempelvis grund- och fortbildning av rättsombud och 
medlemsrådgivare. 
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Intradagar  
Intradagarna 2020 ställdes in på grund av pandemin.  
 

It och medlemssystem  
 
Medlemssystem 
Under året har vi fortsatt anpassa medlemssystemet utifrån de önskemål som framförts till 

förbundskansliet. Vi på kansliet är tacksamma för alla synpunkter om hur vi kan förbättra 

systemet. Det är mycket värdefullt i vårt prioriterade arbete med att säkerställa en fortsatt 

god medlemsvård.  

Utbildningsmaterialet på fub.se/medlem har uppdaterats och även utökats med nya 

instruktionsfilmer. 

Office 365   
Styrelseledamöter i FUB:s lokalföreningar och länsförbund har möjlighet att, utan kostnad, få 

ett konto på FUB:s e-post- och intranätsystem; Office 365. 

Det har på grund av covid-19 pandemin varit nödvändigt att ha digitala möten och 

samarbete på distans inom FUB.  Microsoft Teams är ett program som ingår i Office 365 och 

många föreningar har under året använt det för sina styrelse- och medlemsmöten. Vi är 

glada att se att så många nya ledamöter har börjat använda Office 365 i styrelsearbetet. 

Säkerhet webblösningar 
Tillsammans med MKTS AB har förbundskansliet gjort en översyn av riksförbundets 

webblösningar för att säkerställa att vi har en säker och kostnadseffektiv lösning för lagring 

och administration av våra webbplatser. Arbetet inleddes i slutet av året och kommer att 

slutföras under nästa år. 

 

Stöd till länsförbund och lokalföreningar 
 

Resursbanken  
Under 2020 har organisationsgruppen och kommunikationsgruppen på kansliet arbetat med 
att vidareutveckla och uppdatera en resursbank för förtroendevalda och anställda inom FUB. 
Detta då lokalföreningar och länsförbund efterlyst tydligare mallar, checklistor, blanketter 
och liknande hjälpmedel i föreningsarbetet.  
 
I Resursbanken återfinns bland annat organisationens stadgar och God Föreningssed, tips 
och goda exempel samt mallar och blanketter inför lokalföreningarnas och länsförbundens 
årsredovisningar. Där finns även samtliga policydokument att tillgå. 
 
Under 2021 fortsätter vi arbetet med att förbättra Resursbanken med uppdaterat, mer 
användbart och lättillgängligt material. 
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Besök och kontakt med länsförbund och lokalföreningar   
Under 2020 har organisationsgruppen haft mycket kontakt med och agerat bollplank 
gentemot lokalföreningar och länsförbund. Till följd av covid-19 pandemin har kontakten 
nästan uteslutande varit via mejl, telefonsamtal och videomöten. I början av året och under 
en kort period under hösten genomfördes några fysiska besök. 
 
Trots omständigheterna har organisationsgruppen lyckats hjälpa flera lokalföreningar och 
länsförbund i deras viktiga arbete. Kontakten har också gett organisationsstödsgruppen en 
bättre bild av läget ute i landet, det vill säga vilka svårigheter som finns och vad som redan 
görs på ett föredömligt sätt. Många lokalföreningar och länsförbund har det svårt i dessa 
tider, vilket medför stora utmaningar som organisationsgruppen försöker att hjälpa till med 
på bästa möjliga sätt. Flera lokalföreningar och länsförbund har även lyckats ställa om till 
digital verksamhet. 
 
Under 2021 är ambitionen att fortsätta hålla god kontakt med lokalföreningarna och 
länsförbunden, med syftet att inspirera och vid behov stärka dem. 
 
Special Olympics Invitational Games 2020  
Den 1-4 februari 2020 arrangerades Special Olympics Invitational Games, ett internationellt 
breddidrottsarrangemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning, i Östersund 
och Åre. Både svenska och internationella deltagare tävlade i flertalet vintersporter. FUB 
Jämtland var arrangörer till snöskolöpningen. 
 
Personal från rikskansliet fanns på plats för att marknadsföra FUB, för att stärka och träffa 
Jämtland läns lokalföreningar och länsförbund, för att rekrytera medlemmar och för att 
inhämta material till tidningen Unik. 
 
Informationsfilmer 
Under året har tre animerade informationsfilmer tagits fram i samarbete med 
kommunikationsgruppen. De tre filmerna Bli medlem, FUB:s historia samt FUB ideellt 
engagemang har spridits på webbplatsen, på sociala medier och i olika träffar som 
Riksförbundet har anordnat under året.  
 
Länsträffen 
Länsträffarna, som kansliet regelbundet anordnar, samlar representanter från FUB:s 
länsförbund. Syftet med träffarna, utöver dess nätverksfunktion, är att kunskapa deltagarna 
och arrangörerna kring relevanta och aktuella ämnen. Kunskapandet uppnås genom 
föreläsningar och samtal. 
 
Under 2020 arrangerades en länsträff, den 25 november, i form av en digital träff. 43 
deltagare deltog under en eftermiddag, då vi fördjupade oss i ämnet styrelsearbete. Annika 
Sundh Meiling från Medlemsutveckling.se, som har gedigen kunskap av styrelsearbete och 
medlemsutveckling, höll i Länsträffen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mrg6MYQFKE8
https://www.youtube.com/watch?v=Nfxu1avkvKc
https://www.youtube.com/watch?v=LXCCxn61iT4
https://www.youtube.com/watch?v=LXCCxn61iT4
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För 2021 planeras en fysisk länsträff om möjligt. 
 
Nätverksträffarna 

Nätverksträffarna är till för anställda inom FUB som är verksamma på lokal- och/eller 
länsnivå. Syftet med träffarna, som regelbundet anordnas av kansliet, är att höja deltagarnas 
och arrangörernas kunskapsnivå inom relevanta områden. Träffarna utgör också ett nätverk 
där deltagarna har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. 
 
Under 2020 anordnades två digitala nätverksträffar. Den första träffen hade 17 deltagare. 
Träffen pågick under en eftermiddag den 21 april. Under träffen behandlades följande 
ämnen: medlemsfokus, medlemsvård och medlemsvärvning samt Agenda 2030:s betydelse 
för personer med funktionsnedsättning. Dessutom pratade vi om hur medlemssystemet, 
hemsidan och annat inom FUB kan bli bättre. 
 
Den 28 oktober ägde den andra Nätverksträffen rum. Träffen pågick under en eftermiddag 
tillsammans med 17 deltagare. Under träffen behandlades ämnena: FUB:s intressepolitiska 
arbete relaterat till pandemin, projektet Mitt vuxenliv - Livskunskap och Ung i FUB. Även 
denna gång pratade vi om hur medlemssystemet, hemsidan och annat inom FUB kan bli 
bättre. 
 
För 2021 planeras en fysisk nätverksträff och en digital sådan. Om fysiska träffar inte går att 
genomföra anordnas i stället två digitala nätverksträffar. 
 

 

Sponsringsgruppen 

 
1956-klubben 

Under året har insamling pågått till 1956-klubben, som bildades under 2016. 1956-klubben 

vänder sig till företag som kan tänka sig att vara med och sponsra FUB lokalt och på riksnivå. 

Kostnaden är 1956 kr för ett år. För varje företag en lokalförening värvar får de 800 kr. Under 

2020 har 25 företag skrivit avtal med FUB vilket har gett 48 900 kr, varav lokalföreningarna 

har fått 16 000 kr för de 20 företag som de har tecknat avtal med. 

 

Förutom 1956 – klubben så arbetar sponsringsgruppen ständigt med att få företag att stötta 

FUB. 

 

 

Insamlingsgruppen 
Julkampanj 
Under året har en insamlingsgrupp startat upp, vilken har börjat göra en kartläggning och 
handlingsplan för organisationens insamling samt planerat för en julkampanj. Julkampanjen 
bestod av möjligheten att köpa ett digitalt gåvobevis för att stödja Riksförbundet FUB. 
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Marknadsföringen av julkampanjen syntes i tidningen Unik, på webbplatsen och på 
Riksförbundet FUB:s sociala medier.  
 

Två anställda på kansliet har gått kortare utbildningar via Giva Sverige för att utveckla 
kansliets kunskap om insamling gentemot både privatpersoner och företag.  
 
Födelsedagsinsamlingar på Facebook 
I början av året blev det möjligt att starta privata födelsedagsinsamlingar till Riksförbundet 
FUB på Facebook. Sammanlagt samlades en summa på 62 000 kr in på det här sättet. 
 

Internationell verksamhet 

 

MyRight  

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt 

utvecklingssamarbete. Samarbetet sker i partnerskap mellan svenska 

funktionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. 

MyRight och dess medlemmar driver utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och 

förstärkning av funktionshinderrörelsen i projektländerna, utifrån FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Genom de sex utvecklingsprojekt, som drivs av fem lokalföreningar och ett länsförbund, var 

FUB verksamt i fyra programländer under 2020: 

• Ett projekt i Bolivia (FUB Berg) 

• Ett projekt i Nepal (FUB Örebro) 

• Tre projekt i Nicaragua (FUB Jämtlands län) (FUB Östersund) (FUB Strömsund) 

• Ett projekt i Rwanda (FUB Åre)  
 

I de flesta FUB-projekten medverkar projektaktiva med intellektuell funktionsnedsättning, 
vilkas kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla. 
 
Nordiskt samarbete 
Nordiska samarbetsrådet, NSR, har bytt namn till Inclusion Nordic. Nätverket har varken haft 
fysiska eller digitala möten under 2020 på grund av covid-19 pandemin. 
 
Europeiskt samarbete 
Inclusion Europes årliga konferens i maj 2020 blev inställd, men redan innan det hade 
förbundsstyrelsen tagit beslut om att inga resor till konferenser skulle genomföras på grund 
av pandemin. 
 

Projekt 

FUB:s Förbundsstyrelse har slagit fast att FUB aktivt och framåtsyftande dels ska engagera 
sig i utvecklingsprojekt, dels verka för att etablera goda kontakter med forskningsmiljöer 
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inom olika discipliner. Liksom tidigare år har Riksförbundet FUB varit engagerat i flera 
projekt. 
 
Det har handlat om projekt i Riksförbundets regi med medel från Arvsfonden och 
Postkodlotteriet. Förtroendevalda och kanslipersonal ingår i flera styr- och referensgrupper i 
anslutning till projekten, som oftast är fleråriga. Ämnesområdena för projekten har 
medvetet en stor bredd, utifrån att FUB verkar för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i alla åldrar och med olika grad av funktionsnedsättning.  
 
 

Arvsfondsprojekt 

 
FUB har i dagsläget tre beviljade projekt från Allmänna Arvsfonden, DigiJag, Vi är med och 
Mitt vuxenliv-livskunskap.  Projekten DigiJag och Vi är med avslutas under våren 2021. I 
september 2020 startade FUB:s nya projekt Mitt vuxenliv-livskunskap som pågår till 
september 2023. Riksförbundet FUB är även samarbetspartner i ett pågående 
Arvsfondsprojekt:  Bady it´s cold outside som drivs av Sensus studieförbund och Medis 5. 
 

DigiJag 

”Min digitala livsplattform DigiJag – En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö” är ett treårigt 
projekt som beviljats närmare 8,3 miljoner av Arvsfonden. DigiJag startade upp i mars 2018. 
 I projektet utvecklar FUB, Föreningen Begripsam, Axess lab och Mora folkhögskola en 
nätbaserad pedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning i det livslånga lärandet.  Syftet med livsplattformen är att 
öka den digitala delaktigheten för målgruppen.   
 
Utvecklingen av den nätpedagogiska modellen sker genom en tvåårig distansutbildning i 
”Anpassad IT” på Mora folkhögskola. Utvecklingen av den digitala livsplattformen sker 
tillsammans med Begripsam och Axesslab, som har spetskompetens inom systemutveckling 
för personer med intellektuella, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Målet är att 
den digitala livsplattformen DigiJag ska kunna användas genom livet av personer med 
måttlig intellektuell funktionsnedsättning inom olika skolformer och på fritiden.  
 
Under projektår 3 har fokus legat på spridning och implementering av den nätpedagogiska 
modellen och lärplattformen DigiJag. Projektet hade sedan länge inbokade kurser, 
konferenser och föreläsningar som på grund av pandemin fick ställas in. Redan under april 
2020 ställde projektet om och inriktningen blev att nå ut via webben. Eleverna på 
utbildningen Anpassad IT gick över till distansundervisning och all undervisning genomfördes 
i webbverktyget zoom.  Övergången till distansundervisning gav både projektet och 
lärplattformen en helt ny inriktning. Projektet har varit pionjärer i utformandet av 
distansundervisning och visat att man med utbildning och anpassade verktyg kan möjliggöra 
en god undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Under hösten 2020 genomförde projektet fem webbinarier i FUB:s regi. Webbinarierna 
riktade sig till FUB medlemmar och personal inom skola och LSS-verksamheter. Två av 
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webbinarierna genomfördes på lätt svenska och riktade sig till medlemmar med intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
En av de största utmaningarna för Arvsfondsprojekt är överlevnad efter avslutad projekttid. 
Under hösten 2020 ställde projektet en förfrågan till FUB:s förbundsstyrelse om ekonomiskt 
stöd för lansering och support av DigiJag. Det var också ett erbjudande att ge alla FUB- 
föreningar tillgång till plattformen och utbildning för användare och administratörer. 
Förbundsstyrelsen beslutade att ge ekonomiskt bidrag under 2020-2022 vilket innebär alla 
föreningar som är intresserade av att använda DigiJag kan ansluta sig utan kostnad under 
perioden 2020-2022.  
 
Projektet har också utvecklat ett nytt material på temat, ”Nätet som en trygg och säker 
plats”. Materialet finns tillgängligt på webbsidan www.nätsäkra.se. Materialet har tagits 
fram i samarbete med Cecilia Olsson och ALA:s läromedel Ninjakoll har varit en metodisk och 
pedagogisk utgångspunkt. Materialet kommer att finnas tillgängligt både i DigIJag, på kursen 
Anpassad IT samt via webben. 
 

På grund av rådande läge kommer den planerade slutkonferensen inte kunna genomföras. 
Projektet kommer i stället genomföra en webbsänd DigiJag- gala som kommer sändas via 
FUB:s webbplats. Projektet avslutas den 28 februari 2021. 
 
Projektets webbplats: http://digijag.se/ 

Nätsäkras webbplats: https://natsakra.se/ 
 
 
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.  
 
Målet för projektet är att utveckla ett Vi är med!-metodpaket bestående av en arbetsmodell 
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. I metodpaketet ingår även 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. 
 

http://www.nätsäkra.se/
http://digijag.se/
http://digijag.se/
http://digijag.se/
https://natsakra.se/
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Under 2020 har arbetet i de deltagande kommunerna fortsatt med vissa förändringar och 
anpassningar på grund av den pågående pandemin. Enligt projektplanen skulle projektet 
närvara vid ett antal regionala och nationella konferenser och mötesplatser under 2020, 
men på grund av pandemin har dessa konferenser ställts in. Under hösten gick projektet 
över till att nå ut via webben och genomförde två webbinarier i samarbete med FUB.  
 
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 finnas tillgängligt på Nka:s 
webbplats efter att projektet avslutats. 
 

För mer info om projektet – Klicka här!  
 

 

Mitt vuxenliv-livskunskap 

Den 1 september 2020 startade FUB:s nya Arvsfondsprojekt Mitt vuxenliv-livskunskap. 
Projektet kommer att utveckla ett digitalt utbildningsmaterial och metodhandledning, samt 
en kurs för gymnasiesärskolan om vad ett föräldraskap kan innebära. Syftet är att ge elever 
möjlighet att ta informerade beslut om vuxenblivande och föräldraskap.  
 
Mitt vuxenliv - livskunskap ska kunna användas i skolan och på fritiden av unga personer 
med intellektuell funktionsnedsättning, som är intresserade av att få veta mer om hur det är 
att vara förälder. Projektet är ett samarbete mellan FUB, SUF Kunskapscentrum i Uppsala 
och Föreningen Begripsam och Axess Lab. I projektet ingår också sex gymnasiesärskolor, runt 
om i landet, där eleverna ska vara delaktiga under utvecklingen av kursmaterialet. 
 
Under projektets första månader har projektmedarbetare rekryterats och styrgrupp och 
expertgrupp har formats.  
 
                            

 

Postkodlotteriets specialprojekt  
 

Volymen på max  
Ungdomsprojektet “Volymen på max” startade upp hösten 2018 och själva arbetet med 
ungdomsgrupperna i pilotorterna Uppsala och Klippan/Åstorp har pågått sedan våren 2019. 
Tillsammans med deltagarna har vi utforskat och utvecklat olika mötestekniker och metoder 
för att arbeta med olika sorters rättighetsfrågor. På grund av Covid-19 pandemin har 
verksamheten och mötesformerna i Volymen på max behövt ställas om under 2020. Från att 
ha fysiska möten som standard introducerade vi under våren digitala möten för att 
möjliggöra fortsatta träffar. Denna omställning har synliggjort digitala möjligheter, men även 
det digitala utanförskap som drabbar vår målgrupp. 
 
Diverse aktiviteter såsom sommarläger, gemensam avslutningsträff och möten med externa 
personer har vi tvingats ställa in. Under våren arbetade båda ungdomsgrupperna intensivt 

https://anhoriga.se/samverkansprojekt/vi-ar-med/
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med ett ungdomsforum som skulle äga rum i november. Även detta forum fick ställas in på 
grund av Covid-19. I stället genomfördes programinnehållet digitalt vid olika tillfällen. 
På grund av att så pass många planerade aktiviteter ställdes in fanns pengar kvar i 
projektbudgeten och projektet Volymen på max kunde förlängas med tre månader (nytt 
slutdatum sista mars 2021). 
 
I samband med FUB:s aktivistvecka i månadsskiftet september/oktober lanserades 
ungdomsnätverkets nya namn – Ung i FUB. Mer om detta går att läsa under rubriken Ung i 
FUB, nedan. 
 
I oktober slutfördes arbetet med en handbok om Ung i FUB och i samband med boksläppet 
hölls ett webbinarium, där både samtalsledare och deltagare berättade om Ung i FUB och 
diverse metoder och verktyg som är viktiga för nätverket.  
 
Trots de hinder i verksamheten som pandemin har medfört, har arbetet med att sprida Ung i 
FUB till lokalföreningarna intensifierats under 2020 jämfört med 2019. Under hösten anslöt 
FUB Stockholm till Ung i FUB och flertalet lokalföreningar hoppas kunna ansluta under 2021. 

 

 
Ung i FUB  
 
Lanseringen av Ung i FUB 
Lanseringen av namnet Ung i FUB var startskottet för det långsiktiga arbetet med 
etableringen av ett ungdomsnätverk inom FUB. Lanseringen skedde bland annat genom en 
digital intervju mellan FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn och medlemmen Anna 
Ringström. Vidare publicerades en artikel i medlemstidningen Unik och inlägg gjordes i FUB:s 
och Ung i FUB:s sociala medier.   
 
Aktivism för alla 
Under våren 2020 skickades en projektansökan till Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF, angående ett ungdomsforum med aktivisttema. I november blev 
projektet antaget. Detta är det första projekt som har Ung i FUB som avsändare. 
Projektägare är Riksförbundet FUB. 
 
Arbetet med Aktivism för alla påbörjades den 31 december 2020 och pågår till och med 
november 2021. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningen har sitt säte i Solna.

Allmänt om verksamheten

Ändamål
Riksförbundet FUB är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation. FUB:s huvuduppgift är att arbeta 

för goda levnadsvillkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och deras anhöriga.

FUB:s mål är att personer som har en

intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska ha samma möjligheter till delaktighet i samhället och

självbestämmande som alla andra. Det sker genom att FUB arbetar med intressepolitiskt arbete, kunskapsspridning och

medlemsstöd. Riksförbundet arbetar intressepolitiskt med övergripande frågor som rör hela landet, ger stöd och service

åt lokalföreningarna, sektionerna och läns/regionförbunden samt tillvaratar kunskap och forskning inom området

intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och för kunskapen vidare. För att ge personer med intellektuell

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ökat inflytande bildades 1995 Rikssektionen Klippan som numera heter Inre

Ringen Sverige. Rikssektionen Inre Ringen Sverige möjliggör inflytande för personer som har en intellektuell

funktionsnedsättning, genom att tillvarata deras kunskap och erfarenheter.

Organisation
Riksförbundet har sitt förbundskansli i Solna. Förbundskansliets tre team arbetar med det intressepolitiska

påverkansarbetet, kommunikation samt att ge stöd och service till lokalföreningar, länsförbund, förbundsstyrelse,

sektioner inom Inre Ringen och dess riksstyrelse samt inom olika nätverk. Den medlemsnytta som skapas genom att

FUB bedriver ett hållbart och brett intressepolitiskt arbete förenas med det individuella stöd som medlemmar kan få

genom rådgivning av bland annat rättsombud, medlemsrådgivare, jurister och ombudsmän. FUB strävar efter att vara

en väl förankrad organisation med ett gott anseende. En annan viktig del för FUB är att vara en efterfrågad

samverkanspart till landets kommuner och regioner samt centrala myndigheter, samt att samtidigt vara en organisation

där alla medlemmar i landet känner gemenskap och tillhörighet.

FUB är organiserat i tre nivåer: riksförbund, länsförbund och lokalförening. Idag finns det 20 länsförbund och 152

lokalföreningar. Medlemskapet är knutet till en lokalförening. Lokalföreningarna hade totalt vid utgången av 2020, 

24 835 medlemmar. 2019 var det 25 225 medlemmar.

Det högsta beslutande organet inom FUB är förbundsstämman. År 2020 hölls förbundsstämman digitalt på grund av

pandemin. Förbundsstämma hålls sedan 2018 vart annat år. 2021 hålls en extra förbundsstämma för att avhandla frågor

som inte ansågs lämpliga eller möjliga att ta upp på den digitala förbundsstämman 2020. Stämman antog en ny

verksamhetsinriktning för 2020 – 2024 med fokus på att stärka arbetet med Agenda 2030 och FN:s konvention om

rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Samarbeten
FUB är medlem i Funktionsrätt Sverige som är en paraplyorganisation för ett stort antal funktionshinderorganisationer

inom Sverige. Riksförbundet FUB ingår i Inclusion Europe som är en europeisk sammanslutning av olika

handikappförbund. FUB är medlem i organisationen MyRight där några lokalföreningar inom FUB:s organisation driver

olika internationella projekt.

Ett medlemskap finns i det nordiska samarbetet genom Nordic Inclusion, tidigare Nordiska Samarbetsrådet (NSR). Det

har inte ägt rum några internationella möten under året på grund av pandemin.

FUB är förmånstagare hos Postkodlotteriet, som även finansierar specialprojekt. Under 2018 startades specialprojektet

”Volymen på Max!” som övergått till en integrerad del av verksamheten som kallas Ung i FUB. Återkommande

samarbetspartner är andra organisationer, Funktionsrätt Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan och Nationellt

kompetenscenter anhöriga, Nka.

FUB har regelbundna kontakter med myndigheter såsom Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och

organisationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande tillämpning av LSS och annan lagstiftning som

påverkar människor med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.

Riksförbundet FUB är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) och följer därmed Giva Sveriges kvalitetskod för

insamlingsorganisationer. Svensk insamlingskontroll har haft fortsatt förtroende för FUB att ha ett så kallat 90-konto.
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Hållbarhet
Som grund för hållbarhetsarbete ligger FUB:s värdegrund och vision. Målgrupperna för vårt arbete omfattar våra

medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och i samhället där vi verkar.

För att nå visionen, Ett samhälle, En värld, där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla

andra, arbetar förbundet aktivt med att påverka beslutsfattare och myndighetspersoner på riksplan, i regioner och inom

kommunerna. För att möjliggöra detta är ett pågående arbete att stärka Riksförbundet FUB:s länsförbund och

lokalföreningar. Arbetet görs bland annat genom kontakter, information och framtagande av material. Inom

hållbarhetsarbetet för att stärka hela FUB:s organisation är det viktigt att värna om alla de eldsjälar och hårt arbetande

ideella krafter som finns inom organisationen.

Riksförbundet FUB tar även sitt ansvar för ett hållbart samhälle genom att tänka och agera miljövänligt och

kostnadseffektivt. Det görs genom att fortsätta implementeringen av digitala lösningar inom förbundet och på det

sättet minska resor och pappersproduktionen. Policyer finns och efterföljs för en god och hållbar ekonomi, bland annat

resepolicy och placeringspolicy.

Medarbetarna är varje organisations viktigaste resurs. Förbundet arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö där

alla medarbetare känner trygghet. Det är ett ständigt pågående arbete som görs genom ökad delaktighet i alla

medarbetares arbetsområde och team, och genom medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och kompetensutveckling.

Riksförbundet FUB har kollektivavtal och kansliets ledning har ett nära samarbete med den fackliga klubben och

skyddsombud. För att säkerställa en god arbetsmiljö görs återkommande medarbetarundersökningar.

Främjande av organisationens ändamål
För att uppnå uppsatta mål arbetar FUB dels med intressepolitiskt påverkansarbete, dels med kunskapsspridning internt

och externt. FUB genomför kampanjer, närvaro i media, riktade skrivelser till myndigheter, remissvar,

politikeruppvaktningar och deltagande i en mängd olika referens- och samverkansgrupper hos myndigheter. Genom att

driva vissa specifika frågor och sprida kunskap om intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning synliggör FUB

våra medlemmars olika behov både för makthavare och allmänheten.

Under 2020 prioriterade Riksförbundet FUB LSS, arbete och sysselsättning, ställföreträdarskap, hälsa och vård samt

skola och utbildning som prioriterade intressepolitiska områden. Att synliggöra FUB:s prioriterade områden via våra

mediala kanaler är ett viktigt arbete som stärker förbundet att uppnå de satta målen. Detta görs via Riksförbundet FUB:s

olika kommunikativa kanaler som webbplats, sociala medier, tidningen UNIK och nyhetsbrev.

Ett arbete med att stärka upp läns- och lokalföreningarna görs i enlighet med organisationens ändamål. I detta viktiga

arbete sker kontakt via digitala och fysiska möten av förtroendevalda, anställda och medlemmar i organisationen. En

resursbank med material för påverkan och medlemsrekrytering för förtroendevalda inom organisationen är under

uppbyggnad utifrån inkomna önskemål.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pandemin har inneburit en stor omställning av verksamheten och kansliets arbete. I princip samtliga anställda på

kansliet arbetar hemifrån. Kansliet håller dock öppet och bemannas av två medarbetare. Flera aktiviteter och

evenemang har fått ställas in eller planerats om så att de har kunnat genomföras digitalt.

Kanslichef Maria Sundström avslutade sin tjänst den 31 mars. Tjänsten och rollen som kanslichef har förbundsstyrelsen

beslutat förändra till att bli förbundssekreterare, vilket innebär att både vara högsta tjänsteman och chef för kansliet

samt att representera FUB i olika interna och externa sammanhang.  Förbundssekreterare Christina Heilborn började

den 1 april.

Bevakningen av den statliga LSS-utredningen är en av FUB:s prioriterade frågor. I januari 2019 lämnade utredningen sitt

slutbetänkande. FUB gjorde en analys och sammanfattning av betänkandet som delades i våra kommunikativa kanaler.

Under 2020 gick utredningen ut på remiss och FUB skrev ett omfattande yttrande som var mycket kritiskt. Granskning

och bevakning av januariöverenskommelsen är viktig för FUB i arbetet med att nå verksamhetens uppsatta mål.

Ett annat viktigt område under året har varit ställföreträdarskap. En rapport skulle vara klar under 2020 men lanseras

istället 2021 på grund av pandemin. Den beskriver och problematiserar uppdraget god man och förvaltare och en

analys av medlemmarnas erfarenheter. Flera skrivelser har gjorts till myndigheter samt en rapport till

Coronakommissionen för att uppmärksamma och påtala brister under pandemin avseende tillgodoseende av

rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.
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För andra året i rad anordnades FUB:s Aktivistvecka under hösten. Tanken med en Aktivistvecka är att under en och

samma vecka aktivera och engagera alla våra FUB-föreningar runt om i landet. Aktivistveckan syftar till att värva nya

medlemmar, och att gemene man får upp ögonen för vår organisation. Inför Aktivistveckan tas material fram om

medlemsvärvning och intressepolitiska frågor som ger lokalföreningarna stöd i hur de under veckan kan arbeta med

intressepolitik.

Ett flertal lokalföreningar engagerade sig under Aktivistveckan 2020. Aktiviteter lyckades genomföras på flera håll trots

pandemin då kreativa lösningar i form av utomhusevenemang ägde rum. Det anordnades bland annat tipsrundor,

grillkvällar och informationsspridning på köpcentrum.

Flera lokalföreningar och länsförbund deltog i digital fika med nya förbundssekreteraren.

Under veckan utsågs årets FUB-aktivist (Kennerth Björn) samt årets Inre Ringen-aktivist (Elisabeth Broberg). Årets

aktivister utsågs genom två juryer efter en nomineringsprocess.

FUB:s e-post- och intranätsystem, Office 365, utvecklas och förbättras löpande. Bland annat har årets utveckling av

Microsoft Teams ytterligare förenklats och effektiviserat kommunikationen och samarbetet på distans inom FUB.

Som förmånstagare i Postkodlotteriet får riksförbundet del av ett årligt basstöd. Överskottet fördelas på 56 anslutna

ideella organisationer. Riksförbundet fick ta emot en check på 7 000 000 kr. Medel som bland annat gått till

intressepolitiskt arbete och påverkansarbete och medlemsrekrytering.

Genom medlemsrådgivare och rättsombud ges enskilda medlemmar omfattande stöd, främst i frågor om

LSS-rättigheter, god man och samtalsstöd. Under 2020 hölls två utbildningar för rättsombud och medlemsrådgivare,

varav den i november var digital. FUB har 30 medlemsrådgivare och 30 rättsombud runt om i landet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Pandemin innebär fortsatt osäkerhet för planering och genomförande av verksamheten. FUB fortsätter att följa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Finansiella instrument
Innehavet av Nordic Microcap Investment AB kommer att avslutas den 31 december 2021 enligt en avvecklingsplan från

bolagets styrelse, som godkändes av bolagets stämma 2020.

Bolaget ska avvecklas den 31 december 2021 och bolagets tillgångar delas ut till aktieägarna. Då flera av bolagets

tillgångar är osäkra föreligger ett behov av ytterligare nedskrivning av värdet.

Förvaltning av Riksförbundet FUB:s ändamålsbestämda medel görs idag av Söderberg & Partners, enligt

förbundsstyrelsens beslut och gällande placeringspolicy. Idag har FUB en depå för långsiktiga placeringar, en

likviditetsdepå och flera depåer med ändamålsbestämda medel.

Under året har insamling pågått till 1956-klubben som vänder sig till företag som vill sponsra FUB lokalt och på riksnivå.

Kostnaden är 1956 kr för ett år. För varje företag en lokalförening värvar får de 800 kr. Under 2020 har 25 företag skrivit

avtal med FUB. Det har gett 48 900 kr, varav lokalföreningar har fått 16 000 kr för de 20 företag som de har tecknat

avtal med.

Förutom 1956-klubben så arbetar sponsringsgruppen ständigt med att få företag att stödja FUB.

Projektfinansieringen möjliggör att FUB kan arbeta extra med en specifik fråga som är viktig för FUB:s målgrupp. Under

2020 har FUB pågående projekt med projektmedel från Allmänna Arvsfonden och Postkodlotteriets Specialprojekt.

Medel har även beviljats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till ett projekt för att

engagera ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning under 2021.

FUB har två medlemskategorier, huvudmedlem respektive familjemedlem. Alla har ett medlemskap i en lokalförening.

Lokalföreningarna betalar enligt FUB:s stadgar och beslut på förbundsstämma, en avgift till Riksförbundet för service

och förmåner till medlemmarna. Förbundsstämman 2020 beslutade om en medlemsavgift på 300 kr för alla

huvudmedlemmar och för familjemedlemmar en avgift på 60 kr. Avgiften ger tillgång till viss juridisk rådgivning,

subventionerad utbildning, möjlighet att teckna privata medlemsförsäkringar, information genom www.fub.se,

trycksaker och medlemstidningen UNIK. Antalet medlemmar påverkar genomslaget av det intressepolitiska arbetet. Ju

fler medlemmar, desto starkare röst.
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Anställda
Riksförbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och har kollektivavtal genom Unionen. Under 2020 har 

26 personer varit anställda för förbundskansliets uppgifter varav 13 är tillsvidareanställda, en är vikarie för föräldraledig 

och 12 är projektanställda samt två konsulter.

Fördelning enligt följande:

Ledning (1)

Ombudsmän/Jurister (5)

Webb/Kommunikation/Insamling (2)

Redaktör (1)

Medlemsservice/IT/Allmän administration/Föreningsutveckling (4)

Föreningsutveckling/Insamling/Kommunikation (vikarie) (1)

Projektanställda Arvsfondsprojekt (7)

Projektanställda Postkodsprojekt (5)

Kurser och konferenser (konsult) (1)

Ekonomi (konsult) (1)

Ekonomi och löneadministrationen hanteras enligt avtal av NetOffice Ekonomi AB. FUB:s kurser och konferenser

administreras enligt avtal med konsulten Pia Holmlund, MediaCottage.

Framtida utveckling
Förbundsstämman antog en ny verksamhetsinriktning för 2020 - 2024. Den nya inriktningen innebär att FUB mer aktivt

arbetar för att nå speciellt utvalda mål från Agenda 2030 kopplat till FUB:s målgrupp och vision samt stärker arbetet

med mänskliga rättigheter.

En fortsatt satsning att stärka lokalföreningar och länsförbund görs i den framtida satsningen. FUB vill bli det självklara

valet för vår målgrupp i alla åldrar och på det sättet öka medlemsantalet och medlemsnyttan. I den framtida

utvecklingen vill FUB även attrahera fler att bli aktiva och stödja FUB genom insamling och sponsring.

FUB fortsätter arbetet med att synliggöra förbundet och målgruppen genom en ökad kommunikation och synlighet

inom media med kampanjer, budskap, filmer, debattartiklar och uppvaktningar av beslutsfattare. Kommunikationen

stärks genom kommunikationsstrategin som tydliggör det kommunikativa arbetet i den utåtriktade verksamheten samt

att tydliggöra FUB:s varumärke genom den grafiska profilen. Samarbetet med Inre Ringen ska fortsätta att utvecklas.

Kännetecknet ska vara inkluderande och tillgängligt samarbete. Detta synsätt ska prägla hela rörelsen.

För att FUB ska vara en ekonomisk hållbar organisation både på kort och lång sikt fortsätter arbetet med att minska

kostnaderna och öka intäkterna. Ekonomin behöver fortsätta bygga på en ekonomisk trygghet och en stabil grund

genom bland annat digitalisering, insamling och ökat medlemsantal.

Förvaltning Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har sammanträtt sju gånger under år 2020, varav sex möten digitalt. I början av 2019 valde Elisabeth

Langran, vald suppleant på förbundsstämman 2018, att avgå. Den platsen har sedan juni 2019 varit vakant. Innan

sommaren 2020 valde Annelie Sylvén Troedsson att avgå. Den platsen har sedan augusti 2020 varit vakant.

Styrelsens sammansättning och specialintressen under mandatperioden 2018 - 2020:

Harald Strand, förbundsordförande (LSS, god man, FN-konventionen)

Anders Lago, 1:e vice ordförande (föreningskunskap, påverkansarbete)

Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande (allas rätt i samhället, färdtjänst, föreningskunskap, företagssponsring)

Ordinarie ledamöter:

Gert Iwarsson (ekonomi, medlemsrådgivning, arbete/daglig verksamhet)

Annelie Sylvén Troedsson (LSS, föräldrar med utvecklingsstörning, kommunikation, rättsfrågor) 

Elisabeth Sandlund (kommunikation, LSS)

Monica Stjernsten (fritiden, livet i gruppbostad, hälsa och sjukvårdsfrågor)

Therese Nilsson (unga syskon och flerfunktionsnedsättning)

Elisabeth Ingvarsson (hälsa och rättshjälp)

Ersättare:

Monika Gebart (personalkompetens, daglig verksamhet, god man, boende, assistansfrågor)

Krister Ekberg (skolfrågor)
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Inre Ringen Sveriges styrelse

Inre Ringen Sveriges styrelsearbete har drabbats av pandemin under 2020. Styrelsen har dock haft en snabb

inlärningskurva gällande distansmöten och två digitala möten genomfördes under 2020 - en i maj och en i september.

Det tredje mötet som var planerat till november fick ställas in med kort varsel då ansvarig tjänsteman på riksförbundets

kansli insjuknade i covid-19. (Ett ersättningsmöte hölls i januari 2021.)

Val till Inre Ringens styrelse, sker vid riksstämman, som samlas vart annat år. Då riksstämman ställdes in i sin helhet i maj

2020 hölls inget val till Inre Ringens styrelse och den sittande styrelsen har suttit kvar under 2020. I maj 2021 kommer

valet ske via en digital stämma.

Styrelsens sammansättning och specialintressen under mandatperioden 2018 - 2020:

Anna Hildingsson, ordförande (nya medlemmar)

Markus Petersson, vice ordförande (personalkompetens i LSS)

Ordinarie ledamöter:

Per-Åke Berglund (nya medlemmar, arbete och ekonomi)

Gunilla Karlsson (nya medlemmar, personalkompetens i LSS)

Elin Vesterlund (arbete och ekonomin, skola och utbildning)

Kristine Petersson (nya medlemmar, skola och utbildning)

Sandra Johansson (arbete och ekonomi, personalkompetens i LSS)
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FLERÅRSÖVERSIKT

2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712

Medlemsavgifter 2 741 2 859 3 058 3 027

Gåvor o bidrag 27 035 24 559 20 650 21 949

Övriga intäkter 1 286 1 006 2 348 2 822

Resultat efter finansiella poster 967 -33 182 2 689

Balansomslutning 42 144 39 314 41 899 35 110

Antal anställda, st 26 23 17 13

Antal medlemmar, st 24 835 25 225 22 490 25 236

Antal lokalföreningar, st 152 153 151 151
Antal länsförbund, st 20 20 19 20

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Beloppen i förändringar i eget kapital är angivna i hela kronor.

Ändamåls- Balanserat Årets Summa

bestämda resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 3 279 26 728 -33 29 974

Resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning -33 33 0

Förändring

ändamålsbestämda medel 1 001 -1 100 -99

Årets resultat 967 967

Belopp vid årets utgång 4 280 25 595 967 30 842
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RESULTATRÄKNING 1

2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 2 741 2 859

Gåvor 2 2 168 1 041

Bidrag 2 24 867 23 518

Nettoomsättning 3 1 286 1 006

Summa verksamhetsintäkter 31 062 28 424

Verksamhetskostnader 4, 5

Ändamålskostnader -24 730 -24 360

Medlemskostnader -394 -334

Insamlingskostnader -197 -153

Administrationskostnader -3 937 -4 165

Summa verksamhetskostnader -29 258 -29 013

Verksamhetsresultat 1 804 -589

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 -837 566

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -10

Summa resultat från finansiella investeringar -838 556

Resultat efter finansiella poster 967 -33

Resultat före skatt 967 -33

Årets resultat 967 -33
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BALANSRÄKNING 1

2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7 991 1 304

Summa immateriella anläggningstillgångar 991 1 304

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 8 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 9 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 500 900

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 23 948 24 244

Summa finansiella anläggningstillgångar 24 448 25 144

Summa anläggningstillgångar 24 448 26 448

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 2

Övriga fordringar 136 140

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 603 1 679

Summa kortfristiga fordringar 1 757 1 821

Kassa och bank

Kassa och bank 14 948 11 045

Summa kassa och bank 14 948 11 045

Summa omsättningstillgångar 16 705 12 866

SUMMA TILLGÅNGAR 42 144 39 314
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2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Donationskapital 25 595 26 728

Ändamålsbestämda medel 13 4 280 3 279

Årets resultat 967 -33

Summa eget kapital 30 842 29 974

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 503 1 456

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14, 15 6 378 5 482

Övriga skulder 1 734 1 363

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 687 1 039

Summa kortfristiga skulder 11 302 9 340

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 144 39 314
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NOTER

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) ,

Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter

redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som

en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen

avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor,

som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt

värde. I de fall förbundet lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas

som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår

som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet

av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning

Intäkterna redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Övriga verksamhetsintäkter avser deltagaravgifter,

prenumerationer, annonser, kurser samt sponsring.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskar med ackumulerade avskrivningar enligt plan

och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående

nyttjandeperiods används.

Typ Nyttjandeperiod

Inventarier 5 år

Förbättringsutgift på annans fastighet 5 resp 20 år
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Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående

nyttjandeperiod används.

Typ Nyttjandeperiod

Medlemsregister 5 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar

och övriga fordringar och leverantörsskulder. Instrumentet redovisas i balansräkningen när föreningen

blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och föreningen har överfört

i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas

bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-

ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott

läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven

innehas på långsiktigt och redovisas till sina anskaffningsvärden.

Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde

och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde

och marknadsvärde.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Portföljvärdering

tillämpas på marknadsnoterade innehav och individuell prövning av onoterade innehav.

Leasingavtal

Föreningen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag

Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om

villkoret inte uppfyllts. Intäktsredovisning sker på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som

bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas

endas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som

bidraget ska täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som föreningen lämnar till de anställda.

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättning

efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad i takt med att de

anställda utför tjänster och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning

till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år

pensionen tjänas in.

Ändamålsbestämda medel

I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor samt fonder och

andra ändamålsbestämda medel.

Not 2 Insamlade medel 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten 1 487 330

Företag 53 49

Andra organisationer 629 662

Summa gåvor 2 168 1041

Bidrag som redovisats som intäkt

Företag 6 900 6 650

Andra organisationer 9 202 8 238

Summa bidrag 16 102 14888

Offentliga bidrag

Staten 8 765 8630

Summa offentliga bidrag 8 765 8630

Summa bidrag 24 867 23518

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 2 169 1041

Bidrag som har redovisats som intäkt 24 867 23518

Summa insamlade medel 27 035 24559

Not 3 Nettoomsättning 2020 2019

Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter mm. 20 7

Deltagaravgifter -2 110

Prenumerationer 49 100

Annonser 647 400

Tjänster, utbildningar och föreläsningar 9 92

Övriga intäkter 563 297

1 286 1 006
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Not 4 Personal 2020 2019

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 1 324 1 124

Övriga anställda 8 155 7 775

Totala löner och andra ersättningar 9 479 8 899

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader 3 910 3 489

(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 277 131

(varav pensionskostnader till övriga anställda) 952 431

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 13 389 12 388

Medelantalet anställda

Män 5 4

Kvinnor 14 14

Medelantalet anställda 19 18

Könsfördelning i företagets styrelse

Män 4 4

Kvinnor 4 5

Könsfördelning i företagets ledning

Män 0 0

Kvinnor 1 1

Not 5 Operationella leasingavtal 2020 2019

Förfallotid för framtida leasingavgifter

Inom ett år 644 613

Senare än ett år men innan fem år 740 2 115

Kostnadsförda leasingavgifter

Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret 655 613

Ingångna väsentliga leasingavtal

I organisationens redovisning utgårs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 2020 2019

anläggningstillgångar

Utdelning på finansiella innehav 344 282

Resultat vid försäljning av finansiella innehav -733 384

Nedskrivning -448 -100

-837 566
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Not 7 Immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1565 0

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 0 677

Omklassificering 0 888

Utgående anskaffningsvärden 1 565 1 565

 

Ingående avskrivningar -261 0

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -313 -261

Utgående avskrivningar -574 -261

 

Redovisat värde 991 1 304

Not 8 Byggnader och mark 2020-12-31 2019-12-31

Det redovisade beloppet avser fastigheten Gagnef Tjärna 37:54, vars bokförda värde är 1 kr.

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 248 1 613

Förändringar av anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar 0 -365

Utgående anskaffningsvärden 1 248 1 248

 

Ingående avskrivningar -1 248 -1 613

Förändringar av avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar 0 365

Utgående avskrivningar -1 248 -1 248

 

Redovisat värde 0 0

Not 10 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 900 900

Nedskrivning -400

Utgående anskaffningsvärden 500 900

 

Redovisat värde 500 900

Dotterföretag Org.nr Säte

Aktiebolaget Kunskap och

kompetens - FUB 556533-6939 Stockholm

Antal andelar 100 100

Kapitalandel 100 100

Rösträttsandel 100 100

Redovisat värde 500 500
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Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 733 20 419

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp 30 816 5 314

Försäljningar/utrangeringar -31 064 0

Utgående anskaffningsvärden 25 485 25 733

 

Ingående nedskrivningar -1 489 -1 389

Förändringar av avskrivningar

Årets nedskrivningar -48 -100

Utgående avskrivningar -1 538 -1 489

 

Redovisat värde 23 948 24 244

Marknadsvärde per 201231 är 31.949.935 kr

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 152 150

Upplupna intäkter 1 130 1 378

Övriga poster 321 152

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 603 1 679

Not 13 Ändamålsbestämda medel 2020-12-31 2019-12-31

Åke Johanssons Fond 64 64

FUB:s Fritidsfond 123 123

Märta Bergdahls gåva 1 590 1 640

Gunilla Öbrings dödsbo 1 101 0

Linhammars minnesfond 1 403 1 453

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 280 3 279

Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 5 482 8 075

Erhållet under året 10 098 5 795

Ianspråktaget under året -9 202 -8 158

Återbetalt under året 0 -6

Omklassificeringar 0 -225

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 378 5 482
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Not 15 Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2020-12-31 2019-12-31

Bidrag från Postkodlotteriet 1 035 3 532

Bidrag från Allmänna arvsfonden 4 286 1 949

Bidrag från MUCF 1 056 0

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 378 5 482

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 382 381

Upplupna sociala avgifter 120 116

Övriga upplupna kostnader 1 186 541

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1687 1 039

Not 17 Uppskattningar och bedömningar

FUB investerade i sep 2012 1573 tkr i Nordic Microcap Investment AB. Denna investering har inte varit någon bra affär

för FUB. Bolagets verksamhet och resultat har inte utvecklats enligt förväntan. Bolaget har beslutat en exitplan som

innebär att bolaget skall avyttra sina tillgångar senast 2021-12-31. Bolaget skall likvideras under första kvartalet 2022.

Bolaget har påbörjat exitplanen enligt aktieägare informationen. Beräknat värde på aktien är enligt bolagets

årsredovisning för 2019 är 125 kr vilket ger en totalt värde av 162 tkr.

Innehavets framtida värde och vilket belopp som FUB erhåller vid likvideringen ge ett behov av ytterligare nedskrivning

med 48 tkr. FUB gör bedömningen att innehavet har 2020-12-31 ett värde på 123 tkr.

Styrelsen följer utvecklingen för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

I mars beviljades 7 miljoner kronor i basstöd från Postkodlotteriet för riksförbundets verksamhet.

Pandemin påverkar verksamheten som i flera delar måste ställas om till digitala lösningar och i vissa avseenden ställas

in, eftersom FUB har medlemmar som tillhör riskgrupper. Det finns en oro för att medlemmar lämnar och att det blir

svår att värva nya på grund av inställda aktiviteter lokalt.

Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna av pandemin.

När det gäller värdepappersförvaltningen

jobbar förbundets förvaltare aktivt med riskkontroll, som begränsar effekten av dramatiska nedgångar på

finansmarknaderna.

Den extra förbundsstämman i maj kommer att hållas digitalt.

Riksförbundet har för året 2021 en god likviditet.
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