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Aktivistveckan 2021
- TEMA: Lokal aktivism
Vad är Aktivistveckan? Vi i FUB och Inre Ringen är viktiga röster för att alla med intellektuell
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället. Under FUB:s Aktivistvecka så
uppmärksammar vi det här extra mycket genom att höja våra röster extra mycket! 

Vad är aktivism? Aktivism är när individer och/eller grupper gör aktiviteter för att påverka och skapa
förändring i samhället. Det kan till exempel handla om att försöka påverka politiker och beslutsfattare eller att
skapa opinion. Att skapa opinion innebär att försöka stärka sin egen röst genom att gå ihop med andra som också
tycker att något i samhället behöver förändras. Ju fler vi är som går ihop - desto starkare blir våra röster. Därför
är en bra förutsättning för aktivismen att värva nya medlemmar och att aktivera våra befintliga medlemmar. 

Vad innebär temat? Varje Aktivistvecka är det ett nytt tema som innebär att extra fokus kommer att vara på det
specifika temat. I år när temat är "Lokal aktivism" kommer till exempel riksförbundet att anordna en workshop
för FUB:s lokalföreningar, länsförbund och Inre Ringen-sektioner med syfte att ge tips och underlag på hur man
kan använda lokal aktivism för att skapa förändring. I aktivistkitet kommer det även vara tips på
medlemsaktiviteter som har en koppling till temat. 

När? Årets Aktivistvecka äger rum 4 oktober - 10 oktober 2021.

Vad finns i det här aktivistkitet? I det här dokumentet har vi samlat sidor av information, kunskap och tips till
FUB:s lokalföreningar, länsförbund och Inre Ringen-sektioner. Det finns tips till er som vill engagera er
intressepolitiskt och för er som vill arbeta särskilt med medlemsvärvning och/eller medlemsaktiviteter. I
materialet tipsar vi även om hur ni kan starta egna ungdomsgrupper, och informerar om en ny promenad för alla
människors lika värde och det ungdomsforum som kommer att äga rum under Aktivistveckan. 

Ni är välkomna att använda dessa tips utifrån era egna förutsättningar 
- kom ihåg att allt engagemang är bra engagemang. 
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I det här dokumentet har vi samlat information så att alla kan ha ett bra underlag för "intressepolitisk FUB-
aktivism" under Aktivistveckan. (Och resten av året också!) 

Vi presenterar sex teman som berör FUB:s prioriterade områden. Till varje tema tipsar vi om frågor ni kan ställa
till en kommun- eller regionpolitiker, samt förslag på aktiviteter er lokalförening och/eller länsförbund kan göra
för att uppmärksamma det särskilda temat. 

Börja gärna med att ta en titt på verksamhetsinriktningen för 2020 – 2024 som antogs på den digitala
förbundsstämman i maj 2020. I den kan du läsa mer om FUB:s åtta, utvalda Agenda 2030 mål och hur de kan
användas sett ur ett FUB perspektiv.  

Intressepolitik 

1. Ojämlik hälsa

4. Ökad kvalitet i daglig verksamhet

2. Barn- och familjefrågor

5. Skola och utbildning

3. Fler LSS-bostäder

6. Vuxnas dåliga ekonomi 
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På www.fub.se/aktivera hittar du mer tips och information! 
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https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/05/FUB-Verksamhetsinriktning-2020-2024.pdf
http://www.fub.se/aktivera


Fem frågor till en regionpolitiker: 

När planerar regionen att upprätta avtal om läkarmedverkan enligt krav i hälso- och sjukvårdslagen (HSL)? 

När planerar regionen (om saknas/finns bristfälliga avtal kring läkarmedverkan) upprätta/revidera dessa i
enlighet med gällande mänskliga rättigheter och lagkrav om jämlik hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att
motverka diskriminering av personer med IF? 

Hur kan regionen bidra till att det finns fler specialistläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal med
grundläggande kunskap om lätt, medel och svår intellektuell funktionsnedsättning samt kunna bemöta och
förstå dessa patienters specifika behov? 

Hur kan regionen bidra till kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården gällande bemötande ur
ett mänskliga rättigheter-perspektiv som är anpassat efter varje unik individ t.ex. förlängda undersöknings-
och behandlingstider och individuellt anpassad alternativ kommunikation (AKK) som är nödvändiga för
patienter med IF? Det är viktigt att individer med IF inte får köras över av tidseffektiviserande
organisatoriskt tänkande eller inte får tillgång till AKK så att de överhuvudtaget har möjlighet att nå upp till
ett bemötande på jämlik nivå som alla andra. 

Hur ska regionen bidra till att det finns professionell hjälp inom psykvården för alla personer med IF? 

...mot den ojämlika hälsan? 
VILL DU ENGAGERA DIG ...

Mål 3 i Agenda 2030 handlar om god hälsa och välbefinnande. God hälsa
är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla
potential och att bidra till samhällets utveckling.

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala
faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Alla har rätt till en så god hälsa (fysisk och psykisk) som möjligt. Det inkluderar därmed personer med
intellektuell funktionsnedsättning (IF). I FUB kan vi lära oss mer om hur det ser ut i regionen/kommunen och att
ställa rätta frågor till politiker. I Västerås FUB har man startat upp en stödsamtalslinje för medlemmar dit man
kan ringa för att prata om vad som helst i syfte att förebygga psykisk ohälsa särskilt nu i coronatider då mycket
är inställt och stängt. 
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Ta reda på vad som gäller i er kommun
och regionen:

Kommuner och region ska tillsammans se till att de som omfattas
av LSS får god hälso- och sjukvård, bl.a. genom att skriva avtal om
läkarmedverkan. Det står i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16
kap 1 §. 

Finns det avtal på lokal/regional nivå gällande
läkarmedverkan? (För att garantera att enskilda får god hälso-
och sjukvård)
Om avtal finns - finns årliga hälsokontroller reglerade i
avtalen? 
Om årliga hälsokontroller finns reglerade - finns det en
checklista på vad en hälsokontroll bör innefatta?
Om det finns en checklista - är den tillräckligt omfattande?
(Jämför med FUB:s avtalsmallar)
Finns det avtal på lokal nivå mellan kommun och sjukhus för
medföljande personal i LSS-verksamheter i samband med
sjukhusvistelse? 
Finns det en väl fungerande psykvård med alternativ
kommunikation och kompetens kring personer med IF samt
hur man bemöter målgruppen?

Vilka problem har ni uppmärksammat i LSS-verksamheter? 

Sex frågor till en kommunpolitiker:

När planerar kommunen att upprätta avtal om läkarmedverkan enligt krav i HSL andra stycket med
vårdcentraler/sjukhus där till exempel regelbundna hälso-,syn- och hörselkontroller tas med som en punkt? 
När planerar kommunen att i ev. bristfälliga existerande avtal revidera dessa i enlighet med gällande
mänskliga rättigheter och lagkrav om jämlik hälsa och sjukvård för alla (HSL) för att motverka
diskriminering av personer med IF? 
När planerar kommunen att teckna avtal om medföljande personal i LSS-verksamheter i samband med
sjukhusvistelser? 
Hur kan kommunen bidra till att stoppa den ökade fetman bland barn och unga med IF i särskolan där den
idag existerande fysiska aktiviteten är betydligt lägre jämfört med andra elever? Fetma och övervikt är många
gånger vanligare hos elever med IF. 
Hur kan kommunen bidra till att fler individuella planer upprättas generellt men även på området goda
kostvanor och motion? 
Hur kan kommunen bidra till att minska den psykiska ohälsan inom kommunen t.ex. genom kvalificerat för
målgruppen stödsamtal med psykologer som har kompetens om funktionsnedsättning och individuellt
anpassad alternativ kommunikation (AKK)?
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.fub.se/rad-stod/halsa-och-vard/
https://www.fub.se/rad-stod/halsa-och-vard/


Enligt artikel 12 i FN-
konventionen om de
ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna samt
FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna artikel
25 är en stat skyldig att se till att
hälso- och sjukvården är
tillgänglig för alla och särskilt
för speciellt utsatta och
marginaliserade grupper i
samhället.

Tillgången till bästa tillgängliga
hälsa och vård är en mänsklig
rättighet. Artikelns krav på att
alla i samhället ska omfattas av
bästa tillgängliga hälsa och vård
förstärks för barn och vuxna med
funktionsnedsättning i
Barnkonventionen och
Funktionsrättskonventionen.

Trots att det finns tydliga
regleringar på internationell och
nationell nivå är hälsan ändå
idag ojämlik för personer med
IF. Det har Socialstyrelsen
konstaterat i flera av sina
lägesrapporter. Det råder stora
problem inom hälso- och
sjukvården och problematiken
slutar inte där utan det finns även
kompetensbrister gällande hälso-
och sjukvårdsfrågor i LSS-
verksamheter och bland anhöriga
samt andra företrädare för
personer med IF.

Folkhälsomyndigheten
konstaterar i rapporten Hur har
folkhälsan påverkats av covid
19-pandemin? (april 2021) att “I
Sverige ser vi att ojämlikheterna
i hälsa består och i vissa fall ökar
över tid. Vår bedömning är att
pandemins konsekvenser kan
komma att förstärka dessa
ojämlikheter. Det är för tidigt för
att avgöra pandemins fulla effekt
på folkhälsan, men redan nu ser
vi att det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet behöver
stärkas och prioriteras för att
behålla en god folkhälsa och
minska ojämlikheterna.” 

Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om ojämlik hälsa-
och sjukvård samt eventuellt brist på kompetent psykvård i kommunen
för barn, unga och vuxna med IF. Var redo med personer som kan bli
intervjuade. En person som själv har IF, eller dennes
anhöriga/ställföreträdare, kan berätta vad de varit med om.

Bjud in er själva till regionen och ordna ett samtal om områden där det
brister. 

Ordna en demonstration om att det måste bli slut på diskriminering av
personer med IF i hälso- och sjukvården och på den skenande psykiska
ohälsan för personer med IF. Det krävs även tidiga förebyggande insatser
redan hos barn och unga för att inte bara förebygga och motverka psykisk
ohälsa i unga år - utan även för framtidens vuxna.

Lämna över en namninsamling till högsta ansvariga politiker med krav
på hälsofrämjande insatser i kommunens LSS-verksamheter, gärna med
inspiration från satsningen, Hälsan Spelar Roll.

Fler frågor att ställa till en region- och kommunpolitiker finns på
 www.fub.se/aktivera - klicka på Påverka i vänstermenyn! 

FAKTA

Fyra förslag på hur er lokalförening kan lyfta 
frågan under Aktivistveckan:
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https://www.youtube.com/watch?v=ESQFXIgQoZI
http://www.fub.se/aktivera


...i barn och familjefrågor? 
VILL DU ENGAGERA DIG ...

Mål 10 i Agenda 2030 syftar till minskad ojämlikhet. Enligt målet har barn och
unga med funktionsnedsättning rätt till aktiviteter, att få umgås med jämnåriga och
vara delaktiga. Alla barn och unga har rätt till livskvalitet och självbestämmande. 

Tre LSS-insatser riktar sig särskilt till barn, unga och familjer; korttidsvistelse,
korttidstillsyn för skolungdom och avlösarservice i hemmet. Insatserna ska ge
trygghet, meningsfull sysselsättning och personlig utveckling till barnet. För
familjen ska insatserna ge avlösning och utrymme för avkoppling.

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Detta innebär att alla beslut och åtgärder som rör barn och unga ska
sätta barnets bästa främst. Trots detta minskar antalet LSS-insatser för barn och deras familjer. Allt färre barn
och unga får det stöd och den hjälp de behöver och vill ha. Här tipsar vi om frågor ni kan ställa till en
kommunpolitiker, och vad ni som lokalförening kan göra för att lyfta frågan om barn och familjer under
Aktivistveckan. 

Fem frågor till en kommunpolitiker:
Är det långa väntetider på LSS-insatser i kommunen? Hur förklarar du för en ungdom att det kan ta flera
månader eller till och med år för att få åka på korttids/kollo/läger?
Erbjuder kommunen alla former av korttidsvistelse, dvs. korttidshem, stödfamilj och läger? Om inte - varför
gör ni inte det? 
Hur ser ni till att barn och unga kommer till tals? Träffar ni barn och unga med IF? Gör ni studiebesök i
verksamheterna?
Har kommunen egna riktlinjer som begränsar möjligheten att få avlösarservice, korttidsvistelse eller
korttidstillsyn? Det kan till exempel vara begränsningar när det gäller barnets ålder, vilka dagar barnet kan
vara på korttids och vad som ingår i insatsen avlösarservice. Hur tror du att barnet och familjen påverkas av
riktlinjerna?
Hur stöttar ni de anhöriga? Finns det ett fungerande anhörigstöd i kommunen? (Krav enligt 5 kap. 10 §
Socialtjänstlagen.)
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Tre förslag på hur er lokalförening kan lyfta frågan under Aktivistveckan: 

Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om korttidsvistelse eller korttidstillsyn i kommunen.
Ge tidningen kontakt med en förälder som kan tala om vad insatserna betyder för just den familjen.
Sätt ihop en önskelista över aktiviteter för barn och unga i kommunen. Gör en efterlysning på Facebook –
vad skulle man vilja göra som inte finns i kommunen idag? Lämna över listan till ansvariga politiker och till
lokaltidningen.
Kontakta kommunens anhörigkonsulent. Hur stöttar kommunen anhöriga i vanliga fall? Och hur ser stödet
ut under covid-19 pandemin? Vad vill FUB se mer av?

FAKTA

Myndigheten för delaktighet, MFD, uppger i sin rapport
”Begränsade livsval – Situationen för personer med intellektuell
funktionsnedsättning” att de stöd som finns till barn med
funktionsnedsättningar och deras familjer är bristfälligt
samordnade och ställer stora krav på familjerna för att fungera.
Enligt MFD är stödet och verksamheterna inte utformade för att
skapa delaktighet för barnet.  

Även Riksrevisionen och Socialstyrelsen har konstaterat att
föräldrar och syskon får ta ett stort ansvar för att få vardagen att
fungera och att stressrelaterade symtom är vanligt bland föräldrar.
Läs mer i "Stödet till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9)
Socialstyrelsens kunskapsstöd “Vägar till förbättrad samordning av
insatser för barn med funktionsnedsättning”.  

För en närmare beskrivning av LSS-insatserna och FUB:s syn på
hur de kan förbättras, läs “500 röster om LSS” (2018) och FUB:s
remissyttrande över LSS-utredningens betänkande Översyn av
insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88): 
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-
remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf 8

Barn och ungas rätt till delaktighet, aktiviteter och utveckling  
Tre LSS-insatser riktar sig särskilt till barn, unga och familjer; kortidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom och
avlösarservice i hemmet. Insatserna ska ge trygghet, meningsfull sysselsättning, personlig utveckling till barnet.
För familjen ska insatserna ge avlösning och utrymme för avkoppling.  

Mål 10 i Agenda 2030 syftar till minskad ojämlikhet. Enligt målet har barn och unga med funktionsnedsättning rätt
till aktiviteter, att få umgås med jämnåriga och vara delaktiga. Alla barn och unga och har rätt till livskvalitet och
självbestämmande.  

Sverige har åtagit sig att uppfylla målen i Agenda 2030. Trots detta minskar två av LSS-insatserna riktade till barn,
unga och familjer. Insatsen korttidsvistelse minskade med 12 procent mellan 2010 och 2020, medan insatsen
korttidstillsyn minskade med 13,5 procent. Avlösarservice som framför allt riktar sig till föräldrar som har yngre
barn ökade däremot med 17,5 procent mellan 2010 och 2020. Många kommuner har begränsande riktlinjer som gör
att barnets bästa inte beaktas tillräckligt. Barn och unga med funktionsnedsättning får mer sällan än andra barn och
unga vara med och uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i beslut, planering och uppföljning av verksamheter som
berör dem. Det gäller på såväl individ- som verksamhetsnivå (Hinder och möjligheter för ett inkluderande
barnrättsarbete - Kunskap om levnadsvillkor för barn och unga med funktionsnedsättning). 

https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2fdfa/1518435441301/RiR_2014_9_Anh%C3%B6rigst%C3%B6d_Anpassning3.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-10-31.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-10-31.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
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
https://www.mfd.se/contentassets/c0394c942fd249628bb9ba4dd12783c5/2020-10-hinder-och-mojligheter-for-ett-inkluderande-barnrattsarbete.pdf


Bostad med särskild service för vuxna är den näst största LSS-insatsen. 2018 hade 28 200 personer insatsen.
Bostad för vuxna kan erbjudas i form av gruppbostad eller servicebostad. För närmare information om vad
boendeformerna gruppbostad respektive servicebostad innebär, se FUB:s rapporter ”Ett gott liv” och ”500 röster
om LSS”.

Varje kommun har ett ansvar att planera för bostadsförsörjningen i den egna kommunen, enligt lag om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Detta ansvar omfattar även bostäder enligt LSS. Men trots detta hade
169 av landets 290 kommuner år 2018 ett underskott på bostäder med särskild service för människor med
funktionsnedsättning. Detta framgår av Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020. Det är vanligast med brist på
gruppbostäder.

Se även Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, statistik över ej verkställda beslut. Där finns information för
varje kommun/stadsdel när det gäller medianväntetid i månader för bland annat bostad med särskild service för
vuxna: 

Konsekvensen är att unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tvingas bo kvar i föräldrahemmet längre än
ungdomar utan funktionsnedsättning. Eventuella argument om att dessa inte heller kan få tag i en lägenhet, kan
bemötas med att unga utan funktions-nedsättning ofta studerar och bor i studentlägenhet, reser och jobbar
utomlands, bor kollektivt tillsammans med andra unga, hyr i andra hand och liknande. En annan konsekvens av
att unga med IF inte kan flytta hemifrån när de slutat gymnasiesärskolan, är att föräldrar till unga vuxna med
funktionsnedsättning måste ta ett större ansvar än föräldrar till unga vuxna utan funktionsnedsättning. Detta
ansvar är större ju mer omfattande funktionsnedsättning sonen eller dottern har (t.ex. omvårdnad, tillsyn, stanna
hemma utan ersättning då den vuxna sonen eller dottern är sjuk).

Ta först reda på vad som gäller för din kommun

Är det brist på bostäder för vuxna enligt LSS? Hur kommer det se ut om 2 år respektive 5 år?
Se Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 - Klicka här! 
Har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fakturerat kommunen för särskild avgift för ej verkställda
beslut de senaste åren? Se tabell 4 i IVO:s statistik över ej verkställda beslut.

...för fler LSS-bostäder? 
VILL DU ENGAGERA DIG ...

Mål 11 i Agenda 2030 handlar om rätten till bostad. Alla har rätt att välja bostad
och att välja hur och var de vill bo. Kommunerna ska planera och bygga
tillräckligt många gruppbostäder och servicebostäder. 

Alla som har behov av en bostad enligt LSS ska kunna flytta till en sådan bostad
när de vill. Personen som bor i bostaden ska vara med och bestämma om stöd och
service i bostaden och vem som ger stödet.

Kommunen ska se till att det finns bostäder för alla människor. Men många
unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att flytta hemifrån
eftersom det finns för få bostäder. Det gör att många måste bo hemma hos sina
föräldrar. Här tipsar vi om frågor på ämnet du kan ställa till en
kommunpolitiker, och vad ni som lokalförening kan göra för att uppmärksamma
bristen på LSS-bostäder i er kommun.
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https://www.fub.se/nyheter/ett-gott-liv/
https://www.fub.se/nyheter/ett-gott-liv/
https://www.fub.se/nyheter/ett-gott-liv/
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/


Fem frågor att ställa till en kommunpolitiker:

Hur ser det långsiktiga behovet av bostäder för vuxna enligt LSS ut i kommunen, de närmaste 10 åren?
(Detta ska kommunen kunna förutse och planera för, bland annat utifrån antal barn och unga med LSS-
insatser, elever inskrivna i grundsärskolan och uppgifter i individuella planer enligt LSS).  
Hur planerar kommunen att åtgärda bristen på gruppbostäder och servicebostäder?  
Hur många bostäder för vuxna enligt LSS kommer kommunen att bygga de närmaste fem åren? Hur många
är gruppbostäder respektive servicebostäder?  
Var och när kommer kommunen bygga gruppbostäder och servicebostäder? Fråga efter detaljplaner för
planerade bostadsområden - finns bostäder enligt LSS med i detaljplanen? 
Om kommunen fått betala särskild avgift för ej verkställda beslut de senaste åren - ta då reda på hur mycket.
Tycker ni politiker att det är rimligt att kommunen får betala sanktionsavgifter istället för att bygga
bostäder?

Fyra förslag på hur er lokalförening kan lyfta frågan under Aktivistveckan:
Om möjligt, ta reda på hur många unga vuxna som önskar flytta till gruppbostad eller servicebostad i
kommunen. Visa på konsekvenserna av att unga med intellektuell funktionsnedsättning inte kan flytta från
föräldrahemmet. Förslag:

Föreslå en intervju i lokaltidningen med en ung vuxen som drömmer om en egen lägenhet. I anslutning
till detta en faktaruta med antalet unga vuxna som omfattas av LSS i kommunen, kopplat till hur många
lägenheter som saknas.
Be unga berätta hur de vill bo. Gör en efterlysning i sociala medier och nyhetsbrev där ni ber unga som
vill flytta hemifrån att berätta hur och var de vill bo. Sammanställ önskemål i ett dokument och skicka till
kommunens politiker. Ha gärna med citat från svaren.  
Anordna en digital demonstration. Facebook är ett bra verktyg för att sätta press på politiker och få
uppmärksamhet. Skapa ett evenemang där ni uppmanar medlemmar att demonstrera digitalt under en viss
tid. Man kan till exempel dela en bild och en text ”Jag vill flytta hemifrån” och sedan ”checka in” hos
kommunfullmäktige.
Bjud in lokalpolitiker till en träff för att samtala med kommunens ungdomar - både de som redan nu väntar
på en LSS-bostad och de som kommer att behöva en LSS bostad under de närmaste åren.  
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...för ökad kvalitet i daglig
verksamhet? 

VILL DU ENGAGERA DIG ...

Drygt 38 000 personer har LSS-insatsen daglig verksamhet vilket betyder att DV är den största LSS-insatsen.
Daglig verksamhet är också en av de viktigaste insatserna för personer med intellektuell funktionsnedsättning
(IF) då den handlar om att ge personer möjlighet till en meningsfull sysselsättning och livslångt lärande. Under
coronakrisen har daglig verksamhet enligt LSS varit den insats som påverkats mest av covid-19. Under 2020
minskade var tredje kommun omfattningen av insatsen och ytterligare en tredje det ställde in insatsen helt och
hållet. Trots att LSS verksamheter definieras som samhällsviktiga insatser och enligt lagen måste fungera under
samhällskriser. Vi har sett hur stängning av daglig verksamhet har lett till en mycket försämrad livskvalité för
många av våra medlemmar.  

Alla har rätt till arbete eller sysselsättning
Det måste vara möjligt att kombinera daglig verksamhet
med ett lönearbete eller studier
Daglig verksamhet ska vara utvecklande för varje person som deltar i
verksamheten.

Mål 8 i Agenda 2030 det mål som handlar om arbete och syssel-sättning. Utifrån
ett FUB-perspektiv handlar måluppfyllelse om att:

För att uppnå ovan mål krävs krafttag på flera plan. Det är stora kvalitetsskillnader mellan olika DV, ibland även
i en och samma kommun. Socialstyrelsen konstaterade för över 10 år sedan att kvaliteten i verksamheterna
behöver utvecklas på många håll och på flera olika sätt. Till exempel vad det gäller möjlighet att testa något
alternativ till DV. 

2019 skrev Socialstyrelsen att endast 14 procent av kommunerna hade en särskild rutin för att årligen pröva
möjligheten till arbete eller praktikplats för personer med DV. Och det var lika ovanligt att
kommuner hade samverkansöverenskommelser mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan samt
Arbetsförmedlingen. I alldeles för många kommuner saknas en
aktuell genomförandeplan för många arbetstagare i daglig verksamhet, enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

TIPS
I forskaren Eva Flygare Walléns "'Best practice' inom daglig
verksamhet - en litteraturstudie” (2016) framgår det tydligt att
det finns en hel del utmaningar för att verksamheten ska vara
meningsfull för personer med ett stort behov av omsorg.
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Alla har rätt till ett livslångt lärande (Funktionsrättskonventionen, artikel 24). 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta sämre förutsättningar än andra att praktisera sina kunskaper
och hålla dem vid liv. LSS-insatsen daglig verksamhet har ett viktigt uppdrag att fylla men det kräver hög kvalitet,
meningsfulla aktiviteter, relevant personalkompetens och individuell anpassning. I forskaren Eva Flygare Walléns
"Best practice" inom daglig verksamhet - en litteraturstudie” (2016) framgår det tydligt att det finns en hel del
utmaningar för att verksamheten ska vara meningsfull för personer med ett stort behov av omsorg. 

FAKTA

https://www.boverket.se/contentassets/44b828c304f24b46ba69a1f293c24a97/bostadsmarknadsenkaten-2018.pdf


Sex frågor att ställa till en kommunpolitiker: 

·Daglig verksamhet är den LSS insats som har drabbats
hårdast av coronakrisen i de flesta kommuner - vilka
krisrutiner har fungerat bra och vilka rutiner måste
förbättras?  
·Har deltagare i daglig verksamhet rätt till heltid hos er? Om
nej, varför inte? 
·Endast en liten del av LSS-personal får kompetensutveckling
i Alternativ och Kompletterande Kommunikation,
AKK. Vilken kompetens har personal i daglig verksamhet hos
er? Får personalen kompetensutveckling? Hur ser den i så
fall ut? Får de handledning? 
·Hur ser det ut med valmöjligheten i kommunen? Har man
möjlighet att önska en särskild daglig verksamhet eller byta
till en annan verksamhet om man vill? 
·Hur ser det ut med möjligheten till utåtriktad daglig
verksamhet i kommunen som t.ex. hunddagis etc.? 
·Knappt 15 procent av kommunerna har
samverkansöverenskommelser mellan LSS-verksamheter och
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen, vilket
begränsar många unga människors valmöjligheter när de
lämnar gymnasiesärskolan? Hur ser det ut i din kommun? 

Tre förslag på vad er FUB-förening kan göra
under Aktivistveckan:

Filma korta intervjuer (med mobilen) med personer som
har insatsen DV. (Fråga först om det är OK att filma!) Be
personerna att berätta om hur coronakrisen har påverkat
deras verksamhet. Om DV har varit stängd, fråga t.ex. vad
man har ordnat istället, vad man saknar mest. Skicka
filmerna till ansvarig politiker och be om en träff för att
prata om filmerna. 
Samla alla ni känner med IF mellan 15–25 år
alternativt ordna ett digitalmöte (Riksförbundet FUB kan
hjälpa till med vägledning vid behov). Låt alla
berätta fritt om vad de skulle vilja göra om 5 år respektive
10 år. Skriv ned alla svar och skicka dem till
riksförbundet där man sammanställer underlaget inför
fortsatt arbete med frågor som handlar om ungdomar och
unga vuxna. 
Sprid goda exempel och inspiration! Känner ni till någon
jättebra verksamhet eller väldigt engagerad personal? Gör
intervju/studiebesök och ställ frågor om varför det är
givande att arbeta i daglig verksamhet och vad som kan vara
framgångsfaktorer i verksamheten. Sprid berättelserna till
politiker, tjänstemän och chefer, tipsa lokaltidningen om att
göra reportage, sprid i lokala Facebook-grupper.

Personalkompetensen behöver stärkas –
förbättrad utbildning, kontinuerlig
kompetensutveckling, möjlighet till heltidstjänst,
enhetliga yrkestitlar kan troligen leda till minskad
personalomsättning. 
Fler yrkesgrupper behövs – arbetsterapeuter,
logopeder och vuxenpedagogisk kompetens. 
Närvarande chef – chefen behöver vara på plats
i den dagliga verksamheten för arbetsledning och
stöd till personalen. Färre enheter per chef
möjliggör en mer dräglig arbetssituation.
Möjliggör livslångt lärande – genom att
personal på daglig verksamhet utökas med
vuxenpedagogisk kompetens.
Utgå ifrån den lilla gruppens princip –
gruppen ska inte vara större än att personerna
som ingår i gruppen kan utveckla varaktiga
relationer med varandra och med
personalen. Motverka sammanslagning och
samlokalisering.
Behov av fler valmöjligheter inom
daglig verksamhet i varje kommun. 
Erbjud riktade grupper – stora grupper skapar
inte sällan problem i utformningen av
verksamheten. 
Kartlägg varje persons individuella
förutsättningar och behov för att kunna
erbjuda varje enskild deltagare meningsfulla
aktiviteter. 
Kontinuerlig handledning av personal.
Digital delaktighet. Förutsättningarna att hålla i
gång verksamheterna under pandemin hade varit
mycket bättre om den digitala kompetensen hos
personalen och deltagarnas möjlighet att vara
digitalt delaktiga hade varit högre. Pandemin har
bekräftat ett digitalt utanförskap som FUB har
lyft länge. Tips: Skriv ett öppet brev till
kommunens lokalpolitiker och kräv besked om
hur de kommer att arbeta för digital kompetens
och delaktighet inom LSS. Forskningsrapporten
Svenskarna med funktionsnedsättning och
internet 2019 (SMFOI) visar att personer med
LSS-insatser hamnar utanför i det digitala
samhället.  Uppsala universitet har undersökt hur
aktiviteter kan utformas digitalt för god kvalitet
inom daglig verksamhet för personer med
intellektuella och omfattande fysiska
funktionsnedsättningar.

Avgörande faktorer för ökad kvalitet i
daglig verksamhet:
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https://www.soc.uu.se/cesar/forskning/pagaende-projekt/forutsattningar-for-digital-daglig-verksamhet/


...i frågor om skola och
utbildning? 

VILL DU ENGAGERA DIG ...

Mål 4 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Det finns sju
delmål som betonar vikten av allas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna och att
säkerställa att skolans utbildningsmiljöer är anpassade för barn och personer med
funktionsnedsättning.

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet som formuleras i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Ingen får vägras utbildning på grund av sin funktions-nedsättning. Alla
elever, även elever med funktionsnedsättning, ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska,
mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt, och ha samma rätt till en grundskoleutbildning och
gymnasieutbildning av god kvalitet inom det allmänna utbildningssystemet (artikel 24). Rätten till en
inkluderande utbildning ska uppfyllas på ett sätt som fullt ut överensstämmer med de mänskliga rättigheterna
(allmänna principerna i artikel 3).

Enligt skollagen har samtliga elever i Sverige rätt till en likvärdig utbildning, som främjar utveckling och
lärande. Alla elever, oavsett funktionedsättning, ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling. Men många elever som är mottagna i grund- eller gymnasiesärskolan möter en annan
verklighet. Flertalet granskningar och rapporter visar att undervisningen i grund- och gymnasiesärskolan har
stora brister, att många elever inte får det stöd de behöver och att måluppfyllelsen är låg. 

Enligt skollagen har samtliga elever i Sverige rätt till en likvärdig utbildning, som
främjar utveckling och lärande.

Fem frågor till en kommunpolitiker:

Erbjuds barn med funktionsnedsättningar i kommunen särskilt
stöd och hur ser den specialpedagogiska kompetensen ut i
kommunens förskolor? 
Skolskjuts är viktigt för att elever med funktionsnedsättning ska
ha möjlighet att ta sig till sin utbildning. FUB anser att alla
elever som har behov av skolskjuts ska beviljas det,
oavsett vilken skola elever väljer att gå på. Vad har
kommunen/länet/regionen för rutiner för skolskjuts till elever i
grund- och gymnasieskolan, samt turbundna resor för vuxen-
studerande? 
Grundidén är att elever i grund- och gymnasiesärskolan ska dela
skolmiljö med övriga elever för att minska utanförskap och
segregering. Vi i FUB ser dessvärre att samhället börjar gå mot
en ökad segregering och att t.ex. grund- och gymnasiesärskolor
flyttas från grund- och gymnasieskolor. Vart ligger grund- och
gymnasiesärskolorna i er kommun? Hur arbetar ni för en ökad
samverkan mellan skolformerna?
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FAKTA

Alla har rätt att gå i skola och att få stöd för att lära sig och utvecklas så mycket som möjligt. Här finns förslag på hur
vi i FUB kan jobba för den rätten i hela landet. 



Skolverket har bedömt att pandemin skapat ett
kunskapstapp och att elever i behov av särskilt stöd
inte fått tillgång till det stöd de behöver. Hur kommer
kommunen följa upp hur eleverna har påverkats av
pandemin? Hur kommer kommunen arbeta för att ta
igen den “utbildningsskuld” som finns efter
pandemin?  

I och med utredningen ”Komvux för förstärkt
kompetensförsörjning” har riksdagen beslutat att de
som har störst behov av utbildning ska
prioriteras. Vad erbjuder kommunen/länet/regionen
för alternativ inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan för personer med bakgrund i
gymnasiesärskolan? Varje kommun ska också ”aktivt
verka för att vuxna i kommunen deltar”
i vuxenutbildning. Hur informerar kommunen om
möjligheten till utbildning för vuxna?

Be om att få dela ut information om FUB på
kommunens förskolor och skolor, eller be om att
komma till verksamheterna och berätta om FUB. 
Ordna ett samtal där kommunen, regionen och
andra aktörer får berätta om vilka möjligheter som
finns för personer med IF på arbetsmarknaden och i
vidare studier efter studenten (eller annat aktuellt
område). 
Bjud in er till den nämnd, alternativt till de politiker
och tjänstepersoner, som arbetar
med utbildningsfrågor i kommunen för att diskutera
hur de ser på situationen för barn, elever och
vuxenstuderande med intellektuell
funktionsnedsättning. Använd exempelvis
ovannämnda frågor som underlag för diskussion.

Tre förslag på vad er FUB-förening kan göra
under Aktivistveckan:

Efter gymnasiesärskolan finns det endast ett fåtal möjligheter till
vidare utbildning via ett begränsat utbud via särskild utbildning
för vuxna (särvux) eller folkhögskola. Högskolan är stängd för
den som har en examen från gymnasiesärskolan. De befintliga
utbildningsmöjligheterna inom särvux och folkhögskolan
minskar och allt färre studerar vidare efter gymnasiesärskolan.

Brister i förskolan 
I Skolinspektionens granskning av förskolan från 2017 framkom
att det finns stora brister i stöd till barn med
funktionsnedsättningar. Skolinspektionen lyfter att många
förskolor inte har tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det betyder att många
barn inte får det stöd de har rätt till enligt skollagen.  

Lärarbehörigheten 
Lärarbehörigheten är som lägst inom grund- och
gymnasiesärskolan, vilket får konsekvenser för den utbildning
som eleverna i skolformen får ta del av. Enligt Skolverkets
nationella statistik från 2018 är endast 14 procent av lärarna i
grundsärskolan och 19 procent i gymnasiesärskolan behöriga att
undervisa. Flertalet elever får dessutom en stor del av sin
undervisning genom elevassistenter, med ingen eller begränsad
pedagogisk utbildning.  

Digitalt utanförskap 
Enligt rapporten Svenskarna med funktions-nedsättning och
internet 2019 identifieras bland annat särskolan som en
påverkansfaktor som tycks öka risken för ett digitalt
utanförskap. I samband med coronakrisen stängdes många
gymnasie-särskolor och FUB fick signaler om att elever inom
gymnasiesärskolan inte fick samma möjlighet till distans- eller
fjärrundervisning som övriga gymnasieelever.

APL-platser 
En majoritet av gymnasiesärskolorna har svårigheter att erbjuda
eleverna arbetsplatsförlagt lärande, s.k. APL-platser, enligt
rapporten "Gymnasiesärskolan - Uppföljning och analys av
2013 års reform", Skolverket (2016). Detta trots att
gymnasiesärskolans nationella program är yrkesförberedande,
har ett tydligt uppdrag att samarbeta med det lokala arbetslivet
och ska erbjuda eleverna minst 24 veckor APL under
utbildningen.  

Utbildning efter gymnasiesärskolan  

Några områden som är särskilt viktiga för
oss i FUB att uppmärksamma:
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https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokB&vform=13&run=1
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/gymnasiesarskolan---uppfoljning-och-analys-av-2013-ars-reform?id=3601
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/gymnasiesarskolan---uppfoljning-och-analys-av-2013-ars-reform?id=3601
https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2016/gymnasiesarskolan---uppfoljning-och-analys-av-2013-ars-reform?id=3601


...i frågor om vuxnas dåliga
ekonomi?

VILL DU ENGAGERA DIG ...

Fattigdomen för många i LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av dåligt anpassad
aktivitets- och sjukersättning med hög skatt, dels på grund av orimligt höga hyror i gruppbostad kombinerat med
ett icke anpassat statligt bostadstillägg. Socialstyrelsens lägesrapport om insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning (2020) visar att antalet personer med funktionsnedsättningar som tvingas ansöka om
ekonomiskt bistånd ökar. 
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Mål 1 i Agenda 2030 handlar om fattigdom. Sverige ska se till att ingen är fattig
och att alla människor ska kunna leva ett bra liv. För personer med
funktionsnedsättning innebär detta att merkostnadsprincipen ska gälla, det vill
säga att man inte ska betala extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” (2021) finns statistik och information om den ekonomiska situationen
för många av våra medlemmar. Rapporten uppdateras årligen och kan vara ett bra stöd i ert intressepolitiska
påverkansarbete.  

Dessutom behöver aktivitets-och sjukersättningen öka på samma sätt som lönerna i Sverige. På motsvarande
sätt behöver bostadstillägget öka på samma sätt som hyrorna i Sverige.  
Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och är beroende av ersättning från
socialförsäkringssystemet kan gå back flera tusen kronor varje månad. Detta blir ofta inte synligt eftersom
anhöriga många gånger väljer att täcka underskottet istället för att den enskilde ska söka ekonomiskt
försörjningsstöd. I en del fall har anhöriga sparat ihop eller lämnat pengar i arv till personen med intellektuell
funktionsnedsättning för att denna ska kunna ha ett gott liv, men då minskar det statliga bostadstillägget. Det
innebär att personen varje månad måste ta av sina besparingar för att kunna betala hyran. Om man inte har
arbetat är den högsta nivån för sjukersättning 10 036 kr/månad. Efter skatt blir det cirka 8 037 kr/månad.  
  
Man kan få bostadstillägg från Försäkringskassan om man har sjuk- eller aktivitetsersättning. Bidragets storlek
beror dels på hur stora kostnader man har för sitt boende, dels på hur stora inkomster man har. Den som är
ensamstående kan få som mest 5 220 kr per månad. En del kommuner har även ett kommunalt bostadstillägg för
sina kommuninnevånare. När man deltar i daglig verksamhet kan man få habiliteringsersättning från sin
kommun. Denna form av ersättning är en frivillig kommunal ersättning. Om det finns habiliteringsersättning i
en kommun är ersättningen mycket låg och påverkar inte den enskildes ekonomiska förutsättningar nämnvärt.  
  
De senaste tre åren har Socialstyrelsen tilldelats 350 miljoner kr/år för att fördela till kommunerna för att
stimulera dem i arbetet med habiliteringsersättningen. Syftet är att öka motivationen att delta i daglig
verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. På Socialstyrelsens hemsida finns
en sammanställning av vilka kommuner som rekvirerade medel samt de som skickat tillbaka medel.  

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har det svårt med sin ekonomi. Många går flera tusen kronor
minus varje månad. 

FAKTA

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/vanligare-med-ekonomiskt-bistand-bland-personer-med-funktionsnedsattning/
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/


I FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” (2021) finns statistik och
information om den ekonomiska situationen för många av våra
medlemmar. Rapporten uppdateras årligen och kan vara ett bra stöd i ert
intressepolitiska påverkansarbete.

Rapporten finns även på lättläst.

Fem frågor till en kommunpolitiker:

Vill ni införa ett kommunalt bostadsbidrag? 
Ger kommunen habiliteringsersättning till de som arbetar i daglig verksamhet? Om ja, hur hög är den?
Finns det planer på höjningar?
Har kommunen rekvirerat stimulansbidrag från socialstyrelsen för att införa/höja habiliteringsersättning?
Om nej, varför?
Vill ni införa ett max tak för hyror på LSS-bostäder? 
Hur arbetar ni för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett arbete?

TIPS

Tre förslag på hur er lokalförening kan lyfta frågan under Aktivistveckan:

Be unga berätta hur de vill leva. Gör en efterlysning i sociala media och nyhetsbrev, där ni ber unga
berätta vad de tycker om att göra och vad de inte har råd att göra. Sammanställ önskemål och hinder i ett
dokument och skicka till kommunens politiker. Ha gärna med citat från svaren.
Utgå från underlaget i ”Fångad i fattigdom?” (2021) och skapa exempel på hur ekonomin kan se ut
för en person med IF i er kommun. Sprid exemplet i sociala medier, skicka till lokaltidningen, skriv
insändare, lämna till politiker för kommentar.
Sprid vår informationsfilm ”Stärk LSS – Stärk rätten till en stabil ekonomi” på sociala medier och
tagga lokala politiker i inlägget. Be dem kommentera – vad tycker de när de ser filmen? Vad kommer de
göra för att stärka ekonomin för personer med IF? Uppmana era FUB-medlemmar att göra samma sak.

 Fler tips finns i bilagan till “Fångad i fattigdom?”  

Läs mer:

Myndigheten för delaktighet (MFD) och Jämställdhetsmyndigheten släppte i april 2019
rapporten ”Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning”. Rapporten visar bland annat att
kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60
procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen.  
I rapporten ”Begränsade livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning” (2020)
konstaterar MFD att den ekonomiska utsattheten för personer med IF leder till att individen får svårare att
delta i samhället och göra självständiga val.
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https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fjTUq-Rnbzw
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/bilaga-fangad-i-fattigdom.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/bilaga-fangad-i-fattigdom.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/bilaga-fangad-i-fattigdom.pdf
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning/
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning/
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning/


Kontakta din lokala avdelning för Studieförbundet Vuxenskolan för att starta en Mitt Val-studiecirkel. 
Vi ser tydligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning som har deltagit i en Mitt Val studiecirkel
röster i samma utsträckning som övriga i samhället. Ett fantastiskt facit! 
Denna filmade hälsning från Studieförbundet Vuxenskolan om Mitt Val visades i maj på förbundsstämman
och Inre Ringens digitala stämma: https://www.youtube.com/watch?v=LTRHGM4Y1d8 

När Aktivistveckan har gått av stapeln i början av oktober, har FUB redan uppmärksammat ett viktigt jubileum -
nämligen att det var 30 år sedan - valet 1991 - som personer som tidigare hade berövats sin rösträtt genom
omyndigförklaring, fick delta i ett val för första gången. Och innan det är dags för aktivistveckan 2022 har valet
till riksdagen, kommun-och regionfullmäktige gått av stapeln den 11 september. Med andra ord är olika typer av
intressepolitiska aktiviteter på hemmaplan extra värdefullt under de kommande 11 månaderna! 
 
En bra utgångspunkt för valårsarbetet är de lokala partiprogrammen. Vilka frågor tas upp som har koppling till
FUB:s målgrupp? Var står partierna i de olika frågorna? Och minst lika viktigt – vilka frågor tas inte upp? Ett
kommande valår kan ge en utmärkt öppning för att få med FUB-frågor i de lokala partiprogrammen. Bjud gärna
in till en dialog med de olika partierna. När valet närmar sig kanske det kan vara intressant för FUB:s
medlemmar att lyssna på en debattkväll om våra frågor? 
 
Längre fram i dokumentet hittar ni flera förslag på aktiviteter kopplade till FUB:s fokusfrågor, men här kommer
några tips som kan passa extra bra att genomföra under ett valår: 

Valdeltagande 2022 

3. Skola och utbildning

6. Fler LSS-bostäder

Inför valet 2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=LTRHGM4Y1d8
https://www.youtube.com/watch?v=LTRHGM4Y1d8


Samhällsviktig verksamhet 
LSS-verksamhet räknas som samhällsviktig verksamhet. Definitionen för samhällsviktig verksamhet är en
verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: Ett bortfall av, eller en svår störning i, verksamheten
som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort sikt kan leda till att en
allvarlig kris inträffar i samhället.  

Ansvarsprincipen 
En vägledande princip i svensk krishantering är ansvarsprincipen, som innebär att den som har ansvar för en
verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris som exempelvis covid-19 pandemin. 

Likhetsprincipen 
Verksamheten vid en kris ska likna den normala så långt som möjligt. 

Närhetsprincipen 
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de
behöver (2 kap. 1 § SoL). Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvarar för att det finns
ett ledningssystem som även kan hantera uppgiften att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten i kris.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar med
att ta fram en digital handbok i kommunal krisberedskap. Här finns t.ex. avsnitt om samhällsviktig verksamhet.
Men än så länge innehåller handboken inte krisberedskap inom socialtjänsten.

Nedan ges förslag på frågor att ställa till kommunen angående krisberedskapen för olika LSS-insatser: 

Krisberedskap för 
LSS-verksamhet
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Delmål 1.5 i Agenda 2030 handlar om att bygga upp motståndskraften hos de
fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet
för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och
miljömässiga chocker och katastrofer. .

Daglig verksamhet 
Enligt Socialstyrelsen minskade var tredje kommun omfattningen av insatsen daglig verksamhet under 2020 och
en tredjedel av kommunerna stängde ner daglig verksamhet helt och hållet. Detta framgår även av antalet ej
verkställda beslut som kommunerna har rapporterat till IVO. Kommunernas rapportering har ökat från 790 ej
verkställda beslut av daglig verksamhet år 2019 till 4 849 år 2020. I stort sett hela den ökningen beror på covid-
19. På IVO:s webbplats finns en redovisning av ej verkställda beslut för varje kommun.

Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, 2021, sid 10.
1

1

MED ANLEDNING AV 
CORONAPANDEMIN

https://www.msb.se/handbokikommunalkrisberedskap
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/
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Vad har huvudargumentet varit för nedstängningen (exempelvis faktisk smittspridning i kommunen eller att personalen har
använts för att täcka upp i annan verksamhet)?  
Vad har de personer som normalt har daglig verksamhet erbjudits istället?  
Vad har kommunen dragit för erfarenheter av covid-19 pandemin när det gäller daglig verksamhet? 

Hur personalen skulle agera om någon/några av de boende blev smittade av covid-19? 
Om många i personalgruppen skulle vara sjuka samtidigt? 
Hur man håller smittan borta från verksamheten samtidigt som man undviker alltför stora inskränkningar i de boendes
vardag (t.ex. besöksförbud och stängda gemensamhetsutrymmen)? 
Att ge tillförlitlig information till anhöriga och ställföreträdare om smittläget i LSS-bostaden?  

Vad har kommunen dragit för erfarenhet av pandemin inför framtida kriser, när det gäller LSS-bostäder för vuxna?
Kommer kommunen exempelvis ta fram en kontinuitetsplan inför framtida kriser? 

Innebar den tillräcklig beredskap för att hantera pandemin (se exempelvis punkterna ovan)?  
Om inte: kommer kommunen revidera kontinuitetsplanen? 

Uppdaterar kommunen löpande vilka kommuninvånare som har annan utförare av personlig assistans än kommunen? 
Har kommunen uppdaterad information om tillgången på personliga assistenter hos de privata utförarna?  
Finns en beredskap hos kommunen att vid behov tillhandahålla assistansen när en privat utförare inte klarar att fullfölja
uppdraget pga. exempelvis många sjuka assistenter?  
Har de personliga assistenterna i kommunal och privat regi fått utbildning om basal hygien? (SOSFS 2015:10)?  
Har de personliga assistenterna i såväl kommunal- som privat regi haft tillgång till adekvat skyddsutrustning för att ge stöd
till en covid-19 sjuk person?  
Vad har kommunen dragit för erfarenheter av covid-19 pandemin när det gäller personlig assistans? 

Frågor till kommunen om krisberedskap för daglig verksamhet: 
Om DV har varit stängd/delvis stängd: 

  
LSS-bostad för vuxna 
Socialstyrelsen konstaterar i Lägesbeskrivning 2021 att det har varit en utbredd smittspridning i bostäder för vuxna enligt LSS
(särskilt under hösten/vintern 2020) samt en relativt hög andel avlidna med covid-19.  

Många kommuner saknade en så kallad kontinuitetsplan för hur bostäder enligt LSS ska upprätthållas vid en kris. Syftet med
planen är att se till att det finns förutsättningar att behålla god kvalitet inom en verksamhet oavsett störning. Det kan handla om
allt från strömavbrott, att personal inte kommer till jobbet och en pandemi. År 2020 hade 43 procent av kommunerna
kontinuitetsplaner för LSS-bostäder för vuxna, enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser.  Insamlingen av uppgifterna
genomfördes innan pandemin och kan ge en bild av hur väl förberedda olika kommuner var inför en kris. Av de Öppna
jämförelserna framgår vilka kommuner och stadsdelar som hade kontinuitetsplaner 2020.

Frågor till kommunen om krisberedskap för LSS-bostäder för vuxna: 
Om en kontinuitetsplan för LSS-bostäder saknades i kommunen 2020: 
Fanns beredskap för: 

  
Samt: 

Om en kontinuitetsplan för LSS-bostäder fanns i kommunen: 

Personlig assistans 
Anordnare av personlig assistans är ansvarig för att assistansen fungerar för de assistansberättigade även under en kris. Men
kommunen behöver ha en planering för att vid behov kunna ge stöd och hjälp till assistansberättigade med annan utförare än
kommunen. 
  
Frågor till kommunen om krisberedskap för insatsen personlig assistans: 

Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, 2021, sid. 32 ff.2

2

3

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2020 – krisberedskap inom socialtjänst och kommunala hälso- och sjukvård, publicerad 
2020-06-17.

3

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/krisberedskap/
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Om insatserna kontaktperson/ledsagarservice har minskats eller ställts in helt och hållet: Av vilket skäl har insatserna inte
genomförts? 
Vad har erbjudits istället? 
Vad har kommunen dragit för erfarenheter av covid-19 pandemin när det gäller insatserna kontaktperson och
ledsagarservice? 

Om insatserna har minskat eller ställts in: På vilket sätt har insatsen minskat och vad/vilka har kommunen prioriterat? 
Har kommunen gjort någon uppföljning av hur har barnen och familjerna har påverkats? 
Om insatserna till barn och familj har minskat/ställts in: Har kommunen erbjudit något annat som ersättning för de
minskade/inställda insatserna? På vilket sätt har kommunen tillgodosett behovet av avlastning för föräldrarna och stimulans
för den unga? 
Vad har kommunen dragit för erfarenheter av covid-19 pandemin när det gäller insatserna för barn och familj, dvs.
avlösarservice, korttidstillsyn och korttidsvistelse? 

Uppmärksamma hur kommunen/stadsdelen har hanterat verkställigheten av olika LSS-insatser i en debattartikel i
lokaltidningen. Lyft gärna in citat från FUB-medlemmar som har drabbats av minskade/inställda insatser och hur det har
påverkat dem. 

Bjud in kommunföreträdare till ett digitalt möte om kommunens beredskap för LSS-verksamhet under pandemin (välj
gärna ett område för att kunna vara mer precis, t.ex. daglig verksamhet). Vad har fungerat bra? Vad behöver bli bättre? Hur
kommer kommunen gå vidare? 

Skicka en skrivelse till kommunfullmäktige och föreslå att kommunen bjuder in FUB:s lokalförening, och andra
intresseföreningar som är verksamma i kommunen, till ett möte om hur den framtida krisberedskapen kan stärkas för
kommunens LSS-verksamhet utifrån de erfarenheter som gjorts under pandemin.  

Kontaktperson och ledsagarservice 
Enligt Socialstyrelsen har 5 procent av kommunerna och stadsdelarna minskat insatsen kontaktperson till följd av covid-19
pandemin. 3,2 procent har ställt in den helt och hållet. I 61 procent av kommunerna hade inga förändringar genomförts.  
  
När det gäller ledsagarservice har ytterst få, 0,03 procent av kommunerna och stadsdelarna minskat omfattningen, medan 3,2
procent har ställt in insatsen helt. I 6 procent av kommunerna och stadsdelarna hade inga förändringar genomförts. 
  
Frågor till kommunen om krisberedskap för insatserna kontaktperson och ledsagarservice:  

  
  
Stöd till barn och unga: Avlösarservice, korttidstillsyn och korttidsvistelse 
  
Enligt Socialstyrelsen har omfattningen av de insatser som helt eller delvis riktar sig till barn påverkats i relativt liten
utsträckning av pandemin. När det gäller insatserna avlösarservice och korttidstillsyn har två tredjedelar av kommunerna och
stadsdelarna inte genomfört några förändringar.  
  
Insatsen korttidsvistelse har däremot påverkats i högre utsträckning. 5 procent av kommunerna har minskat insatsens
omfattning, 9 procent har ställt in den helt och 3 procent av kommunerna har flyttat fram starten av insatsen korttidsvistelse.
Drygt hälften av kommunerna har inte genomfört några förändringar i insatsen. 
  
Frågor till kommunen om krisberedskap för insatserna som riktar sig till barn och familj: 
  

  
  
Tre förslag på vad er FUB förening kan göra kopplat till krisberedskap under Aktivistveckan: 
  

  

  

Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, mars 2021, sid. 43.
4

4

Socialstyrelsen. Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021. Socialstyrelsen, mars 2021, 
sid. 42-43.

5

5



På förra årets Forum FUB skulle vi fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom
Forum FUB blev uppskjutet har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer för att berätta
om Agenda 2030 och de åtta mål som FUB valt ut. På vilket sätt kan FUB:s riksförbund, lokalföreningar,
länsförbund och Inre Ringen-sektioner använda målen i Agenda 2030 för att arbeta för personer med
intellektuell funktionsnedsättning?

Infofilmer om Agenda 2030
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Mål 1 - Ingen fattigdom Mål 3 - God hälsa

Mål 4 - God utbildning Mål 5 - Jämställdhet

Mål 8 - Arbetsvillkor Mål 10 - Jämlikhet

Mål 11 - Hållbara städer Mål 16 - Inkluderande samhällen

https://youtu.be/iLNauQUTeK8
https://youtu.be/E5t4iFR9qKk
https://youtu.be/T91wQsQNUGE
https://youtu.be/4lwyH_Y3tvw
https://youtu.be/fGEU-RRNgAQ
https://youtu.be/iP_YOx5UyU4
https://youtu.be/QOmIIwXknQw
https://youtu.be/0X1NF7JYJVM
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En promenad för alla människors lika värde 
Från A till B med FUB 
UNDER AKTIVISTVECKAN:

Nytt för i år är en aktivitet där vi uppmanar till att alla som vill, ska genomföra en promenad för
alla människors lika värde. Promenaden genomförs på varsitt håll, men tillsammans
uppmärksammar vi FUB:s arbete med att förbättra livsvillkoren för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
 
Hur går det till? Jo, om man vill vara med så ska man, någon gång under Aktivistveckan, ta sig
ut på en promenad, ta ett foto och därefter lägga upp på sin Instagram och/eller Facebook med
hashtagen #FUBaktivistvecka. 

Du ska alltså ta dig från A till B med FUB.
Sträckan kan vara hur kort, och hur lång som du vill.  

Visst vill du vara med?



6

Välkomna till Ung i FUB:s
ungdomsforum Aktivism för alla!
Den 9 och 10 oktober kommer Ung i FUB ha ett ungdomsforum i Stockholm!
Ungdomsforumet är för FUB:s medlemmar i åldrarna 15-30 år. 
På forumet kommer vi att prata om viktiga saker och skapa aktivism tillsammans.

Unga medlemmar har påbörjat arbetet med programinnehållet.
Det släpps efter sommaren.

Ung i FUB betalar resa, boende och mat för alla som vill gå på forumet.

Vill du vara med? 
Anmäl dig senast 9 september genom att mejla marcus.nilsson@fub.se

När du anmäler dig är det viktigt att skriva:
• Om du behöver ett enkelrum eller dubbelrum.
• Vilken stad du reser ifrån.
• Om du behöver sova en eller två nätter.

Tänk på att det kan ta tid att hitta en ledsagare.
Om du behöver en ledsagare är det bra att planera det redan nu.

Om du har frågor kring forumet är du välkommen att mejla eller ringa Marcus: 

Marcus mejladress: marcus.nilsson@fub.se 
Marcus telefonnummer: 070 – 458 43 85

UNDER AKTIVISTVECKAN:
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Intressepolitik: Skola och utbildning
Intressepolitik: Fler LSS-bostäder
Intressepolitik: Jämlik hälsa
Intressepolitik: Inför valet 2022
Medlemsvärvning
Medlemsaktiviteter
Ung i FUB - starta en ungdomsgrupp!

Under Aktivistveckan har ni som lokalförening, länsförbund och Inre Ringen-sektion
möjlighet att boka en digital träff med personal från riksförbundet. 

Nytt för i år är att det finns förbestämda teman på träffarna och dessutom kan flera
lokalföreningar. länsförbund och Inre Ringen-setioner delta på samma träff. 

Teman på årets träffar är: 

Träffarna kommer att vara ungefär en timme långa. 
Mer info om träffarna kommer!

Ta en fika med riksförbundet!
UNDER AKTIVISTVECKAN:
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På fotot är FUB:s förbundssekreterare  Christina Heilborn på en digital fika från Aktivistveckan 2020.



Var med på en digital workshop om lokal aktivism!

För lokalföreningar, länsförbund och Inre Ringen-sektioner som undrar: Hur kan vi
använda det material som riksförbundet tar fram? Vad är mest effektivt? Hur får vi
kontakt med politiker eller journalister? Och andra frågor om att påverka
intressepolitiskt. Ni som vill veta mer – välkomna till en workshop med kunskap om
metoder och konkreta steg att gå vidare med. 
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Workshop om lokal aktivism
UNDER AKTIVISTVECKAN:

När? Måndagen den 4 oktober 
kl.18.00-19.30

 
Mer info kommer!

 



...medlemmar? 
För att bli en starkare röst i samhället och kunna påverka ännu mer behöver vi medlemmar.
Därför är det viktigt att vi arbetar särskilt för att värva nya medlemmar till FUB, men också
att vi arrangerar aktiviteter som gör att våra befintliga medlemmar känner att de får nytta av
sitt medlemskap. Många lokalföreningar engagerar sig idag i olika aktiviteter som värvar nya
medlemmar. I det här kapitlet vill vi tipsa er om aktiviteter som kan gynna ert medlemsantal.
Eftersom fokuset för årets Aktivistvecka är lokal aktivism har vi valt att lyfta fram aktiviteter
med det temat. Aktiviteterna fungerar bra att utföra under själva Aktivistveckan, men går
självklart även bra att anordna resten utav året! 

VILL NI ENGAGERA ERA...

- och arbeta för att värva nya?

Välj aktivitet utifrån era förutsättningar 
– en liten aktivitet är bättre än ingen aktivitet alls!

Undersök ert behov
Innan ni börja arbetet med
medlemsvärvning och
medlemsaktiviteter är det
bra att undersöka behovet
som finns i er lokalförening.
Hur ser er medlemsgrund
ut? Ska ni satsa på att bara
värva nya medlemmar, eller
också hitta nya
styrelsemedlemmar? Finns
det flera familjer som
efterfrågar aktiviteter för
mindre barn? Vad för typ av
aktiviteter uppskattas eller
efterfrågas mest i just er
lokalförening? 
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Tips! Ha möten och aktiviteter utomhus om det är fint väder. 
Fotot är från ett möte utomhus med FUB Laholm. 



Bjud in till tipsrunda med tema
I dessa tider kan det vara bra att förbereda med aktiviteter som går bra att utföra utomhus. En enkel, men rolig
aktivitet är tipsrundor med särskilda teman. Har ni personer i er närhet som spelar musik? Arrangera en tipsrunda
och låt deltagarna få gissa låt och artist med livemusik! Pampiga och fina presenter är sällan nödvändigt – bjud
på fika som avslutning och tacka för deltagande. Passa på att berätta om FUB, och värva nya medlemmar.
Riksförbundet har tagit fram QR-koder som går att använda när ni värvar nya medlemmar, då kan den nya
medlemmen enkelt swisha in sin medlemsavgift. Mejla sara.westfahl@fub.se för mer information om QR-
koderna. 

Var med på lokala evenemang
Leta reda på lokala dagar, mässor, evenemang och liknande, som ni kan vara på. De lokala evenemangsdagarna är
bra tillfällen för FUB att synas på. Det finns tryckfil för beachflagga som FUB-föreningarna kan använda. Det finns
också flygblad om FUB. När vi i FUB finns där folk samlas, då hittar vi också nya medlemmar. Ha webbsidan
www.fub.se/bli-medlem redo på era telefoner, för att direkt skriva in folk som är intresserade av att bli medlemmar!
Ta reda på vem eller vilka som jobbar med fritid i kommunen. Träffa dem och diskutera vilka behov FUB:s
medlemmar har. Pridefestivaler och prideparader är bra tillfällen att visa att FUB står för rätten av vara sig själv! 

Tips på särskilda aktiviteter

Skapa en studiecirkel tillsammans med er lokala Studieförbundet Vuxenskola
Att ta vara på lokala samarbeten är jättebra! Ett exempel på en sådan kontakt är Studieförbundet Vuxenskola
(SV) som är ett av Sveriges största studieförbund. Många lokalföreningar i FUB har idag ett bra samarbete med
SV och på flera orter i landet anordnas studiecirklar där personer med IF ofta deltar. Då ges deltagarna möjlighet
att träffas och umgås, och prata om viktiga frågor som berör dem. Kanske är personerna i studiecirkeln
intresserade av att prata om hur man kan påverka lokalpolitiker och skapa opinion? 
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Fotot är från Prideparaden i Falkenberg

https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/


Bjud in lokala politiker och tjänstemän 
Precis som rubriken lyder – bjud in era lokala politiker för att prata om frågor som är viktiga för er Vad finns
tillgängligt i er kommun för yngre personer med IF? Vad kan bli bättre och vad behövs det mer utav? Lyssna in
era medlemmars röster och låt dem delta på mötet med politikerna. På så vis är ni alla med och påverkar ert
samhälle till det bättre.
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Använd och sprid hashtagen #mittFUB
Hashtagen #mittFUB kan du använda för att berätta vad FUB betyder för dig. Sprid gärna till era medlemmar att man
kan använda den här hashtagen på sociala medier så att vi kan sprida kännedomen om FUB. 
Gör så här: Spela in en kort film (1 minut är lagom!) där du svarar på frågan vad betyder FUB för dig?
Ladda upp på Instagram och/eller Facebook och använd hashtagen #mittFUB. 
Titta på andras filmer på FUB:s Instagram (@fub_se), FUB:s Facebooksida, FUB:s Twitter-konto eller FUBTV på
Youtube.

Skriv debattartikel
En debattartikel är lite längre än en insändare men ska ändå inte vara för lång. Tidningarna har ofta instruktioner
hur många tecken den ska vara – kolla upp!
Gå in på www.fub.se/skriv-debattartikel för mer tips.

Skriv insändare
Skriv en insändare till lokaltidningen!
Det är enkelt att berätta FUB:s syn på saker i en insändare. Lokaltidningarnas insändare är något av det mesta
lästa i tidningarna. Gå in på www.fub.se/skriv-insandare för mer tips.

Anordna digitala aktiviteter som fler kan delta i
Under året med corona så har fler och fler lokalföreningar ställt om och börjat anordna digitala aktiviteter. Även
om vi hoppas att kunna dra igång med fler fysiska aktiviteter så kan det finnas fördelar med att fortsätta med vissa
digitala aktiviteter också. Det som kan vara bra med digitala aktiviteter är till exempel att de som bor längre bort
kan vara med på aktiviteten. På www.fub.se/digitala-aktiviteter samlar vi digitala aktiviteter som sker runtom i
FUB-föreningar i hela Sverige - som alla kan vara med på, oavsett var man bor. Under året har t ex FUB
Stockholm anordnat hemmagympa och FUB Västra Götaland webbcaféer. 

nyheter, aktuella händelser
oväntade händelser
upprörande orättvisor

Tipsa media
FUB vet mycket som fler borde få veta. Kontakta en journalist och tipsa om en nyhet.
Media gillar:

Gå in på www.fub.se/tipsa-media för mer tips.

https://www.instagram.com/fub_se/
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub
https://twitter.com/FUB_se
https://www.youtube.com/user/fubtv
https://www.fub.se/om-fub/aktivera/skriv-insandare/
https://www.fub.se/om-fub/aktivera/skriv-debattartikel/
https://www.fub.se/om-fub/aktivera/skriv-insandare/
https://www.fub.se/om-fub/aktivera/digitala-aktiviteter/
https://www.fub.se/om-fub/aktivera/tipsa-media/


Alla kan värva - hitta ett sätt som fungerar bra i er lokalförening!

Värva en vän, en partner, en förälder, en kusin eller en kollega. Alla kan vara medlemmar i FUB. Desto
fler, desto starkare röst får vi i samhället. Och, om alla i FUB skulle värva en ny medlem, då skulle vi bli
dubbelt så många!

Knacka dörr – samla ihop ett gäng och sprid kännedom om er förening där ni bor. Att knacka dörr
fungerar bra på mindre orter, då skapar ni en personlig kontakt med folk som kan tänka sig att stötta er
lokala verksamhet. Bor ni i större städer kan det passa bättre att dela ut flygblad i folks brevlådor. Var
tydligt med vilka ni är, hur man kommer i kontakt med er och hur man blir medlem i FUB. Ni kan använda
FUB:s flygblad, mer information på kommande sida.

På riksförbundet är vi flera som arbetar med just medlemsvärvning. 
Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor kring detta. 

Vill ni arbeta särskilt med att värva nya medlemmar men inte riktigt har kapaciteten att anordna
aktiviteter? Här kommer sju snabba tips på hur ni kan jobba vidare med just medlemsvärvning! 

Värva nya medlemmar

Kontakta Riksförbundet!

Sara Westfahl                                                               Attila Fabian
föreningsutvecklare och kommunikatör                         föreningsutvecklare
sara.westfahl@fub.se                                                    attila.fabian@fub.se
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Fotot är från Aktivistveckan 2020 när FUB
Kristianstad värvar medlemmar på ICA Maxi.

Delta i lokala engagemang – syns ni, då finns ni!
Använd er av FUB:s material för medlemsvärvning. En
roll-up eller en beachflagga är ett bra sätt att synliggöra er
förening. Mer information på kommande sida.

Använd sociala medier – Facebook fungerar bra för att
sprida kännedom om er förening och de aktiviteter ni
anordnar, medan Instagram är en bra plattform att dela
bilder och viktiga budskap. Tänk på att be personer om
samtycke om de ska vara med på bild. 

Bjud in till välkomstträff! Passa på att berätta om er
verksamhet, och låt deltagarna få fundera och berätta vad
de saknar för aktiviteter där ni bor.

När ni fått nya medlemmar: Hälsa nya medlemmar
välkomna över telefonen – att välkomna människor är A
och O i en lyckad värvning.



Enklare flygblad med uppmaning att bli medlem. Finns i två versioner – en som är färdig att skrivas ut
och en som kan redigeras om ni önskar lägga in egna kontaktuppgifter och information om just er
lokalförening.

Roll-up som ni kan beställa med ert lokala föreningsnamn (se bild nedan). Lokalföreningen/länsförbundet
får en mall gratis av riksförbundet som ni själva använder för att beställa via www.rollup-kungen.se.
Kontakta sara.westfahl@fub.se om ni önskar beställa.

Beachflagga som lämpar sig bra att använda utomhus. Lokalföreningen/länsförbundet får en mall gratis av
riksförbundet som ni själva använder för att beställa via www.rollup-kungen.se. Kontakta
sara.westfahl@fub.se om ni önskar beställa.

Riksförbundet har en hel del material som med fördel kan användas av lokalföreningar och länsförbund. Dessa är
bra att använda under medlemsaktiviteter och medlemsvärvning!

Använd er utav FUB:s material!

Roll-up med föreningsnamn Beachflagga
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...ungdomsgrupp? 
VILL NI STARTA EGEN...

Vill ni engagera era unga medlemmar? Välkomna att bli en del av FUB:s nya ungdomsnätverk Ung i
FUB!
 
Ung i FUB är ett ungdomsnätverk för FUB:s unga medlemmar mellan 15-30 år. 
Det startades som ett av Postkodlotteriets specialprojekt, med fokus på det femte av de globala målen;
jämställdhet. I agenda 2030 beskrivs jämställdhet som en rättvis fördelning av makt, inflytande och
resurser. Ungdomars rätt att ta plats är grunden för vårt arbete i Ung i FUB. Allt vårt arbete kan härledas
till flera av de globala målen, vilket även går i linje med FUB:s övergripande arbete med Agenda 2030. 

Att få göra sin röst hörd är inte en bonus för unga med IF, det är en rättighet, liksom för alla
ungdomar.

Ungdomarna i Uppsalas ungdomsgrupp träffas och grillar. 

Deltagarna är de viktigaste personerna i Ung i FUB. Det är deras idéer, engagemang och vilja som styr vad
som händer på träffarna. Våra träffar brukar ha olika teman utefter vad deltagarna önskat. Viktiga teman för
oss har bland annat varit "sex och relationer", "vuxenliv", "internet och sociala medier" och "psykisk hälsa".  
På vilket sätt och hur mycket vi arbetar med våra teman ser olika ut mellan grupperna.

Handbok och metodbank med teman och övningar 
På Ung i FUB:s webbplats finns bloggar från alla lokalföreningar som är med i nätverket. Där
finns också vår handbok och metodbank med alla teman och övningar vi använt oss av. Både
handboken och metodbanken är väldigt bra underlag om ni själva vill starta upp en
ungdomsgrupp. 

Kolla in vår webbplats! 
www.ungifub.se
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https://ungifub.se/


Det är en möjlighet att skapa en självklar plats för era unga medlemmar, en plats att träffa nya
vänner på och få ett nytt sammanhang.
Ni möjliggör för unga medlemmar att ta större plats och göra sin röst hörd både i FUB och i
samhället.
Att skapa en plats för unga kan bidra till att fler personer hittar till just er lokalförening. 
Genom att fokusera på just unga medlemmar ökar möjligheterna för nya samarbeten och andra
sorts aktiviteter. 
Arbetet med Ung i FUB ger både er och deltagarna nya perspektiv och ny kunskap. Unga
medlemmar får möjlighet att tillsammans arbeta med ämnen som berör dem.
Att vara med i Ung i FUB är väldigt roligt! :)

Varför ska er lokalförening bli en del av Ung i FUB?

Vi önskar att Ung i FUB ska fortsätta utvecklas och spridas till fler lokalföreningar. Vi vill att
ung i FUB ska bli en självklar del av FUB, en plats där unga medlemmar kan göra sin röst
hörd.

Det finns många anledningar att bli en del av Ung i FUB:

Är ni redo att bli en del av FUB:s ungdomsnätverk? 

 Vill ni starta upp en Ung i FUB-grupp?1.
JA                                  NEJ 

   2.  Har ni minst 2 ungdomar som skulle vilja vara med?
JA                                  NEJ 

   3.  Kan någon bjuda in och närvara vid första träffarna?
JA                                  NEJ 

   4.  Är lokalföreningens styrelse positiv till Ung i FUB?
JA                                  NEJ 

Svara genom att markera JA eller NEJ under varje fråga. 

Svarar ni JA på frågorna är ni redo att starta upp!
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Ung i FUB gör mig till en gladare person. Jag får lära mig mycket nytt.
Utvecklas som person och träffa likasinnade. Jag får en meningsfull fritid. Vi
kämpar för våra rättigheter och det är extremt viktigt. 

Det är viktigt att det får vara ett rum för både de som vill
engagera sig i frågor kopplat till rättigheter och demokrati och de som vill vara

med för att umgås. Det viktigaste är att det är ett tryggt rum, där folk känner sig
välkomna oavsett vad deras intresse är. Det är viktigt att det är medlemmarna

som bestämmer vad som görs i rummet och hur det ska se ut, samt vad som
ska diskuteras.

Syftet är större, det har ett politiskt syfte – det handlar inte bara om vad som är
bra för oss i gruppen, utan att det påverkar andra. Det är inte en vanlig
ungdomsgrupp, utan det påverkar även andra som inte är med i gruppen. Det
finns en önskan om ett politiskt inflytande. Det kan vara en plats för
återhämtning om man varit med om något jobbigt. Det kan också vara ett ställe
att engagera sig i i förebyggande syfte, så att folk förhindras att utnyttjas.
Sedan kan det vara till hjälp i framtiden, att man känner att man har makt, makt
att påverka sin egen vardag och samtidigt påverka andra. När man gör sin röst
hörd, hjälper man andra att göra sin röst hörd.

Varför är du med i Ung i FUB?

Vad skiljer Ung i FUB från andra ungdomsgrupper?
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Varför är Ung i FUB viktigt? 



FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024 
 
Socialstyrelsen – Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, lägesrapport
2020. 
 
Riksförbundet FUB, ”Fångad i fattigdom” (2021) 
 
Riksförbundet FUB, ”Fångad i fattigdom” (2021) på lättläst svenska. 
 
Myndigheten för Delaktighet och Jämställdhetsmyndigheten, ”Ekonomisk jämställdhet
för kvinnor med funktionsnedsättning – kartläggning av utmaningar för att nå det andra
jämställdhetspolitiska delmålet” (2019) 
 
Myndigheten för Delaktighet, ”Begränsade livsval – Situationen för personer med
intellektuell funktionsnedsättning” (2020) 
 
Avtalsmallar för sjukvården (FUB). Kräver inloggning till Resursbanken, vänligen mejla
robert.gardsater@fub.se om ni saknar inloggning (endast för aktiva inom FUB). 
 
Socialstyrelsens öppna jämförelser. 
 
Myndigheten för Delaktighet, ”Begränsade livsval – Situationen för personer med
intellektuell funktionsnedsättning” (2020) 
 
Riksrevisionen, Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) 

Socialstyrelsen, ”Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med
funktionsnedsättning – Kunskapsstöd om samordnad information, gemensam
planeringsprocess och praktiskt stöd” (2017) 

Riksförbundet FUB, ”500 röster om LSS - en inblick i verkligheten, från norr till söder”
(2018) 

Riksförbundet FUB, ”Ett gott liv – om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för
personer med utvecklingsstörning” (2014) 

Länkar till webbsidor och rapporter
Nedan har vi samlat länkar till  samtliga webbsidor och rapporter som
nämnts i materialet. 
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https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/05/FUB-Verksamhetsinriktning-2020-2024.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/05/FUB-Verksamhetsinriktning-2020-2024.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6686.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-3-6686.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fif-lattlast-2021.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fif-lattlast-2021.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2019/04/2019-8-ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2019/04/2019-8-ekonomisk-jamstalldhet-for-kvinnor-med-funktionsnedsattning.pdf
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://fubse.sharepoint.com/BibliotekFUB/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=nd9LHY&cid=adb81eb6%2De750%2D4f90%2D8f37%2D02e39c42fd0b&RootFolder=%2FBibliotekFUB%2FAvtal%2FAvtal%20sjukv%C3%A5rd&FolderCTID=0x0120003B99F8E0AB43A64693F7C964F96BD164
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://www.mfd.se/contentassets/aae60844084142acb06dd31baa6d8e8a/2020-8-begransade-livsval.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2014/stodet-till-anhoriga-omsorgsgivare.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2014/stodet-till-anhoriga-omsorgsgivare.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-10-31.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2017-10-31.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/fubs_rapport_500_roster_om_lss_2018.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/ett_gott_liv_-_om_bostad_och_stod_i_bostaden_0_0.pdf
https://www.fub.se/files/bilagor/ett_gott_liv_-_om_bostad_och_stod_i_bostaden_0_0.pdf


Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020 
 
IVO – ej verkställda beslut 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 1 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 3 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 4 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 5 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 8 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 10 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 11 
 
Infofilm om Agenda 2030 och FUB – Mål 16 
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/bostadsmarknadsenkaten/
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/
https://www.ivo.se/publicerat-material/statistik/ej-verkstallda-beslut/
https://youtu.be/iLNauQUTeK8
https://youtu.be/iLNauQUTeK8
https://youtu.be/E5t4iFR9qKk
https://youtu.be/T91wQsQNUGE
https://youtu.be/4lwyH_Y3tvw
https://youtu.be/fGEU-RRNgAQ
https://youtu.be/iP_YOx5UyU4
https://youtu.be/QOmIIwXknQw
https://youtu.be/0X1NF7JYJVM

