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Riksförbundet FUB är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation. FUB:s 
 huvuduppgift är att arbeta för goda levnadsvillkor för personer med intellektuell funktions-
nedsättning 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 nationell nivå. Riksförbundet arbetar 
med opinionsbildning och ger stöd och service åt lokalföreningarna, sektionerna och läns-/regionför-
bunden 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, nät-
verk och  mötesplatser är en annan viktig uppgift som ombesörjs av lokalföreningarna. FUB:s läns-/
region förbund 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 funktions-
nedsättning. Den fungerar som en viktig plattform för att samla erfarenheter och kunskap om FUB:s 
 målgrupp. Inre Ringen Sverige ger även stöd till läns-/regionförbundens och lokalföreningarnas Inre 
 Ringen sektioner.  
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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. De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning har, i olika omfattning, ett livslångt 
behov av stöd i det dagliga livet. I Sverige har ungefär en person av hundra en intellektuell funk-
tionsnedsättning. Omkring en tredjedel av dem som har en intellektuell funktionsnedsättning har en 
måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning.   
  
En del personer har flerfunktionsnedsättning, dvs. utöver intellektuell funktionsnedsättning även 
flera ytterligare omfattande funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsenedsättning, stora kommunikations-
svårigheter, syn- och/eller hörselnedsättning samt medicinska funktionsnedsättningar. 

Intellektuell funktionsnedsättning  
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Vid förbundsstämman 2020 antogs en verksamhets
inriktning för 2020–2024. Verksamhetsinriktningen 
utgår ifrån FN:s konvention om rättigheter för  personer 
med funktionsnedsättning (funktionsrättskonventio
nen) 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. 
 
Se verksamhetsinriktningen i sin helhet  
– klicka här!
 
Under 2021 var följande intressepolitiska arbets
områden prioriterade (utan inbördes rangordning):   
• LSS   
• Personalkompetens i LSSverksamhet  

och framtida kompetensförsörjning  
• Skola och utbildning 
• Arbete och daglig verksamhet 
• Ställföreträdarskap    

Prioriterade intressepolitiska   
arbetsområden

LSS
 
Pandemins effekter 
Med anledning av covid19 pandemin har det 
 intressepolitiska arbetet även 2021 till en del handlat 
om pandemins effekter för personer med LSSinsatser: 
 
Vaccination mot covid-19 
En prioriterad uppgift har varit att driva frågan om 
vaccination mot covid19. Under våren 2021 arbetade 
FUB tillsammans med Svenska Downföreningen för 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning/
Downs syndrom skulle prioriteras för de första två 
 doserna vaccin. Arbetet ledde till att vuxna med 
LSSinsatser kom att tillhöra grupp 2 i Folkhälso
myndighetens vaccinationsprogram. Under hösten 
drev vi frågan om att målgruppen skulle prioriteras 
för en tredje dos. Vi skickade skrivelser och mejl till 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, där vi 
hänvisade till internationell forskning som visade att 
vuxna med LSSinsatser/Downs syndrom hade mycket 
stor risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid19.  
 
Enkät till vuxna med IF 
Kansliets intressepolitiska grupp tog under våren fram 
en anpassad digital enkät tillsammans med företaget 
Data2value. Enkäten riktade sig till vuxna med intel
lektuell funktionsnedsättning. Syftet med enkäten var 
att få en uppfattning om vuxnas vardagssituation före 
respektive efter det var möjligt att vaccinera sig mot 
covid19. Enkäten besvarades av cirka 350 personer. 
Vi redovisade resultatet i rapporten Efter pandemin 
vill jag leva som vanligt. Rapporten skickades till 
socialministern, berörda statliga myndigheter och den 

Riksförbundets  
intressepolitiska arbete  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.fub.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FFUB-Verksamhetsinriktning-2020-2024_uppd.pdf&clen=501502&chunk=true
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statliga Coronakommissionen. Rapporten bearbetades 
även till lättläst. Läs rapporten här 

Medverkan i Röda Korsets forum om 
 pandemins konsekvenser 
FUB:s ordförande Anders Lago medverkade i juli 2021 
i ett filmat inslag på Röda Korsets forum Lära i krisen. 
Presentationens fokus var pandemins konsekvenser för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Se det filmade inslaget här 
 
Hearing med Coronakommissionen 
I augusti 2021 medverkade FUB i en hearing om 
vården och omsorgen under pandemin anordnad av 
den statliga Coronakommissionen. Vid hearingen lyfte 
FUB erfarenheter av vården och omsorgen under pan
demin, pandemins effekter för personer med IF samt 
vilka lärdomar som kan dras inför kommande kriser. 

Webbinarier om pandemin ur ett  
LSS-perspektiv 
I november 2021 anordnade kansliet ett webbinarium 
om pandemin ur ett LSSperspektiv, då innehållet i 
rapporten Efter pandemin vill jag leva som vanligt 
(se ovan) presenterades. I december anordnades ett 
 webbinarium med samma tema på enkel svenska. 
  
Dialogmöten med centrala myndigheter  
om pandemins effekter 
Under året medverkade Riksförbundet FUB i dialog
möten med centrala myndigheter/kompetenscentrum 
med anledning av deras regeringsuppdrag om pande
mins effekter: 
• Folkhälsomyndigheten, inför rapporten Hur har 

folkhälsan påverkats av covid19 pandemin? 
(FHM, 2021). 

• Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, inför 
rapporten Konsekvenser av covid19 pandemin 

för anhöriga som ger vård, hjälp och stöd till en 
närstående (Nka, 2021). 

• Myndigheten för delaktighet, MFD, inför 
 rapporten Uppföljning av funktionshinders
politiken 2020 – del I Coronapandemins  påverkan 
på samhället och personer med funktions
nedsättning (MFD, 2021).  

• Myndigheten för ungdoms och civilsamhälles
frågor, MUCF. FUB medverkade i dialogmöten 
om digitaliseringen under pandemin och dess 
konsekvenser för det civila samhället. En rapport 
beräknas vara klar i april 2022.

 
Riksförbundet FUB har under pandemin genomfört 
tre enkätundersökningar (en i samverkan med FUB 
Uppsala) om pandemins effekter, riktade till vuxna 
med IF och anhöriga. De tre rapporter som tagits 
fram om resultatet har i sin tur beaktats av flera 
centrala myndigheter, bl.a. Socialstyrelsen i rapporten 
 Covid-19:s konsekvenser för personer med insatser 
enligt LSS. (Socialstyrelsen, 2021). 
 
Samverkansmöten med SKR och 
 Socialstyrelsen 
Under våren 2021 medverkade FUB i månatliga 
 samverkansmöten med Sveriges kommuner och 
 regioner, SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyn
digheten, med anledning av den stora spridningen 
av coronaviruset. Mötena återupptogs i slutet av året 
då den fjärde vågen av smitta orsakade en hög smitt
spridning i LSSbostäder. 
 
FUB tog under mötena upp de brister i baspersonalens 
kompetens som har ställts på sin spets under pande

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/11/fub-rapport-efter-pandemin-vill-jag-leva-som-vanligt.pdf
https://www.fub.se/yheter/anders-lago-om-pandemins-konsekvenser/
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min och problemet med chefer som har ansvar för 
alltför många verksamheter, vilket i praktiken innebär 
att de inte finns på plats för handfast arbetsledning. 
Vid samverkansmötena har FUB även lyft de allvarliga 
konsekvenserna för personer med intellektuell funk
tionsnedsättning av nedstängda dagliga verksamheter 
och stängda gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder 
och servicebostäder.    
   
Socialstyrelsens funktionshindersnämnd 
FUB:s intressepolitiska samordnare representerar FUB 
i Socialstyrelsens funktionshindersnämnd. Nämnden 
fungerar som ett rådgivande organ åt  Socialstyrelsen 
och har fem möten per år. Marsmötet 2021 hade 
omvärldsbevakning som tema, med möjlighet för 
organisationerna att komma med inspel när det gäller 
myndighetens egeninitierade projekt. FUB lyfte bland 
annat behovet av en nationell kartläggning av daglig 
verksamhet, behovet av ett nationellt kompetens
centrum om intellektuell funktionsnedsättning och 
hälsa samt brister i stödet för unga vuxna som bor  
kvar i föräldrahemmet.  
 
Glädjande nog kommer Socialstyrelsen under 2022 
såväl att utreda förutsättningarna för ett nationellt 
kompetenscentrum om intellektuell funktionsnedsätt
ning och autism, som att börja arbeta med att ta fram 
ett kunskapsstöd om daglig verksamhet. Läs FUB:s 
skrivelse till omvärldsbevakningsmötet 2021 här
 
Digitalt möte med Moderaterna  
i socialutskottet 
I maj 2021 medverkade representanter för FUB:s 
 kansli i ett digitalt möte, initierat av moderata 
 ledamöter och suppleanter i riksdagens socialutskott. 
FUB gav förbättringsförslag för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning inom socialut
skottets område. Det handlade om insatser enligt 
LSS,  personalkompetens i LSSverksamheter och 
 intellektuell funktionsnedsättning och hälsa. En 
 skrivelse överlämnades i anslutning till mötet. 

Dialogmöte med IVO om tvångs-  
och begränsningsåtgärder 
FUB medverkade under hösten 2021 i ett dialogmöte 
med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med 
anledning av myndighetens tillsyn av tvångs och 
begränsningsåtgärder i gruppbostäder. 
 

Samverkan med MFD om enkät 
FUB medverkade under hösten 2021 i arbetet med 
att ta fram frågeställningar till en enkät om levnads
villkor för personer med intellektuell funktions
nedsättning. Enkätundersökningen genomfördes av 
Myndigheten för delaktighet, MFD, och analys och 
undersökningsföretaget Novus. Enkäten spreds i 
FUB:s sociala kanaler. 

Remissyttranden om LSS 
Under 2021 lämnade Riksförbundet FUB remiss
yttranden över följande LSSremisser: 
• Boende på (o)lika villkor - merkostnader i 

 bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS (SOU 2021:14). 

• Stärkt rätt till personlig assistans  
(SOU 2021:37). 

Nyhetsbrev om LSS 
Under 2021 tog kansliets intressepolitiska grupp 
fram texter till 11 nyhetsbrev om LSS. 
  

Personalkompetens i LSS-verksamhet 
  
Socialstyrelsens kartläggningsuppdrag  
Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2020, 
i uppdrag att göra en kartläggning och analys av 
kompetensen hos personal som arbetar i LSS 
bostäder för barn och unga respektive vuxna. FUB 
samverkade med Socialstyrelsen dels genom att 
skriftligt besvara utredarens frågor om personalens 
kompetensbehov, dels genom att medverka i två dia
logmöten. I mars 2021 publicerades Socialstyrelsens 
rapport Kompetens i LSSboenden, som bekräftade 
att det finns stora kompetensbrister hos baspersonal 
i bostäder enligt LSS. Rapporten innehöll även flera 
förslag till åtgärder. 
 
Debattartikel om nationellt 
 kompetenscentrum 
Riksförbundet FUB skrev i april 2021, tillsammans 
med Svenska Downföreningen och flera forskare, 
en debattartikel i Dagens samhälle. I artikeln lyftes 
 behovet av ett nationellt kompetenscentrum med 
 ansvar för kunskapsutveckling och stöd för god vård 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/Forslag-fran-FUB-till-Socialstyrelsen-i-samband-med-omvarldsmote-4-mars-2021.pdf 
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och omsorg för personer med intellektuell funktions
nedsättning och autism. Läs debattartikeln här 
 
Medverkan i SKR-webbsändning  
om kompetensbehov 
I april medverkade FUB i en webbsändning som 
anordnades av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
FUB:s intressepolitiska samordnare reflekterade över 
åtgärdsförslagen i Socialstyrelsens rapport Kompetens 
i LSSboenden (se ovan). 
 
Skrivelse till socialministern  
om Socialstyrelsens rapport 
I juni 2021 skrev Riksförbundet FUB tillsammans 
med Autism & Aspergerförbundet och Svenska 
Downföreningen till socialminister Lena Hallengren. 
I skrivelsen ställde vi oss positiva till Socialstyrelsens 
åtgärdsförslag i ovannämnda rapport. Det handlade 
t.ex. om myndighetens eget initiativ att ta fram ett 
kunskapsstöd om kommunikation riktat till LSS 
verksamhet samt förslagen om att följa upp allmänna 
råd och föreskrifter om bostad enligt LSS och se 
över förutsättningarna att utveckla mått för att  följa 
 kompetensen hos personal i LSS. Vi välkomnade 
 också Socialstyrelsens förslag till regeringen om att 
utreda förutsättningarna för ett nationellt kompetens
centrum för intellektuell funktionsnedsättning och 
 autism. I skrivelsen betonades att det är  brådskande 
med en statlig satsning på ett kompetenslyft för 
 personal som arbetar i bostad med särskild service 
enligt LSS. Läs skrivelsen här  
 
Dialogmöten om kompetensbehov  
inför Yrkesresan  
Riksförbundet FUB har under hösten 2021/januari 
2022 deltagit i dialogmöten med en utredare vid kom
munförbundet Västernorrland, som hade i uppdrag att 
ta fram en förstudie om förutsättningar och kompe
tensbehov vid myndighetsutövning inom LSS och 
inom utförarverksamheten.
    
Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kom
petensutveckling (bas, fördjupning och spetsnivå), 
som utarbetas av Sveriges kommuner och regioner, 
SKR, i samverkan med Socialstyrelsen. 85 procent av 
landets kommuner har anslutit sig. Sedan tidigare finns 
Yrkesresan för personal i socialtjänstens myndighets
utövning gällande barn och unga. Målet med Yrkes
resan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, 
kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom 

att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat 
och pedagogiskt sätt. Det handlar om en kombination 
av regionala och digitala möten. En Yrkesresa för 
baspersonal inom LSS kommer inledas med start vid 
årsskiftet 2022/23. 

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.  
  
Under hösten 2021 har riksförbundets intresse politiska 
grupp tagit fram filmen Bästa jobbet. Filmen  innehåller 
intervjuer med fyra unga personer som arbetar i 
LSSverksamhet. De berättar varför de tycker det 
är roligt och meningsfullt att arbeta inom LSS. Vår 
förhoppning är att filmen ska locka fler unga att välja 
ett arbete i LSSverksamhet. Enligt uppgift kommer 
filmen även att spridas av SKR, Forum Carpe (en 
kommungemensam funktion för verksamhets och 
 yrkesutveckling inom stöd och service för personer 
med funktionsnedsättning i region Stockholm) och 
förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg stad.  
  

Personalkompetens inom   
hälso- och sjukvård 

Nationellt vårdkompetensråd
Riksförbundet har följt inrättandet av Socialstyrelsens 
nationella vårdkompetensråd, dvs. ett rådgivande sam
verkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, 
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. 
Vårdkompetensrådet har bildats på uppdrag av reger
ingen för att långsiktigt samordna, kartlägga och verka 
för att effektivisera kompetensförsörjning av personal 
inom vården.  

Skola och utbildning  

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet 
som formuleras i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Skola och ut
bildning är också ett av de globala målen i Agenda 

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ar-inte-alla-manniskors-liv-och-halsa-lika-viktiga/ 
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/06/lss-lyft-skrivelse-till-lena-hallengren-15-juni-2021.pdf 
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2030 som FUB valt att prioritera. Riksförbundet FUB 
arbetar för att säkerställa att dessa rättigheter ska 
inbegripa barn och elever med en intellektuell funk
tionsnedsättning, 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 utbild
ningen, 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 möjlig
heter till utbildning efter gymnasiesär skolan. FUB:s 
arbetsgrupp för skola och utbildning har till uppgift 
att bevaka utbildning som rätts och politikområ
de. Under 2021 har arbetsgruppen haft sex digitala 
möten. Mellan våra möten har gruppen haft löpande 
 kommunikation via mejl och telefon.  

Digitala temadagar
Våren 2021 genomförde arbetsgruppen två digitala 
temadagar där Daniel Östlund, fil dr, bitr. professor i 
pedagogik, inriktning specialpedagogik, medverkade. 

Webbinarium om kommunikation
I april 2021 genomförde arbetsgruppen skola och 
utbildning ett webbinarium i samarbete med Riks
förbundet DHB och International Association of the 
Karlstadmodel (IAKM). Webbinariet, Ett samtal om 
barn, språk och kommunikation, innehöll bland annat 
en föreläsning av professor Irene Johansson och ett 
panelsamtal med representanter ifrån FUB, Special
pedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Myndigheten 
för delaktighet, MFD och IAKM. 

Föreläsning på skolkonferens
FUB:s arbetsgrupp medverkade också på Svenska 
Downföreningens konferens Tvärkontakt, med en 
 föreläsning om FUB:s arbete inom området skola  
och utbildning.  
 
Förarbete nationell skolundersökning
Under december påbörjades arbetet med den nationella 
undersökning bland FUB:s medlemmar inom  området 
skola, som kommer att genomföras våren 2022. 
 Under sökningen genomförs i samarbete med  företaget 
Data2value, som FUB tidigare har sam arbetat med. 
Undersökningen görs genom en webbenkät som riktas 
till föräldrar inom grundoch grundsärskola och 
gymnasie och gymnasiesärskola. För att få ett  bredare 
underlag kommer FUB samverka med  Svenska 
 Downföreningen.  

Samråd med centrala skolmyndigheter  
Det intressepolitiska arbetet med skola och utbild
ning har bl.a. innefattat att FUB deltagit i arbetet med 
ett flertal av Skolverkets regeringsuppdrag. FUB är 
representerat i nationella samråd hos Skolverket och 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, och har 
därigenom haft regelbundna samtal med skolmyndig
heterna under året.   
   
Remissarbete inom skolområdet   
Under 2021 har FUB lämnat tre remissyttranden 
 gällande förändringar av lagstiftningen samt re
videringar av styrdokument hos Skolverket. För 
att lyfta FUB:s perspektiv på utbildningsområdet 
har FUB  träffat ett flertal relevanta statliga utred
ningar,  politiker och aktörer under året. FUB har 
 varit  representerat i referensgrupper till den  statliga 
 utredningen om elevers möjligheter att nå kunskaps
kraven (U 2017:07).    
    
Samarbete med SPSM, MFD och 
 Barnombudsmannen   
Under februari 2021 samarbetade Riksförbundet FUB 
med Myndigheten för delaktighet, MFD, med att 
anpassa och genomföra en webbenkät riktad till elever 
inom gymnasiesärskolan. Enkäten besvarades av 268 
elever. Resultatet av enkäten ingår i MFD:s rapport 
Barn och unga mitt i en pandemi  Konsekvenser av 
coronapandemin för barn och unga med funktions
nedsättning. FUB har också medverkat i SPSM:s podd 
Lika Värde i ett avsnitt om elever med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Under året har FUB även haft ett antal samråds
möten med Myndigheten för delaktighet, MFD, 
inom ramen för MFD:s barnrättsarbete. Samrådet 
har under året varit inriktat på MFD:s och Barnom
budsmannens uppdrag att samla in och presentera 
information om  konsekvenserna och utmaningarna 
av den pågående pandemin för barn och unga med 
 funktionsnedsättning.  
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Arbete och daglig  
verksamhet 

Arbete  

Rapport med funktionsrättsrörelsens 
73-punktsprogram
Under våren 2021 togs rapporten Nödvändiga 
arbets marknadsreformer – funktionsrättsrörelsens 
73punktsprogram fram vid Funktionsrätt Sverige. 
FUB hade en betydande roll i arbetet med rappor
ten, som överlämnades till arbetsmarknadsminis
tern i juni 2021. I rapporten finns både förslag som 
kan genomföras utan dröjsmål och andra som bör 
genomföras på sikt. En rad förslag riktas direkt till 
Arbetsförmed lingen medan andra ankommer på 
regeringen att genomföra.  Samtliga förslag har som 
syfte att komma till rätta med hinder som personer 
med funktions nedsättningar möter på den öppna 
 arbetsmarknaden.  Ett konkret hinder är t.ex. bristen 
på samverkansavtal mellan kommuner, Försäkrings
kassan och Arbetsförmedlingen. Endast 15 procent 
av kommunerna har den här typen av avtal som kan 
underlätta för den enskilde att pröva ett lönearbete. 
Rapportens konkreta förslag till åtgärder är särskilt 
angelägna, då vi ser att arbetsmarknaden ljusnar efter 
pandemin och arbetslösheten i samhället minskar utan 
att situationen förbättras för personer med funktions
nedsättning. Särskilt drabbade är FUB:s målgrupp. 
Se rapporten här

Samhall
Under 2021 uppmärksammades Samhalls arbetsme
toder i flera mediala sammanhang. FUB har varit 
mycket kritisk till Samhalls utveckling sedan staten 
införde ett vinstkrav 2008, vilket har lett till att antalet 
personer med intellektuell funktionsnedsättning som 
arbetar på Samhall har minskat avsevärt. Under året 
har FUB vid flera tillfällen påpekat att detta är ett stort 
 misslyckande för regeringen, Samhall och Arbetsför
medlingen. Riksförbundet har kommit med konkreta 
förslag på hur Samhalls verksamhet kan reformeras, 
bl.a. en uppdelning av Samhall så att uppdraget att 
tillhandahålla arbete för personer med funktionsned
sättning, som är i behov av mycket stöd, kan utföras 
utan krav på vinst. Detta uppmärksammades av 
Riksrevisionen som kontaktade FUB i slutet av 2021, i 
samband med den påbörjade granskningen av Samhall. 

Samtal för att inhämta FUB:s synpunkter och erfaren
heter genomfördes i början av 2022. 

Forskningsprojekt om arbete
Under 2021 har FUB deltagit i ett flertal digitala 
 projektgruppsmöten i två sammanlänkade forsk
ningsprojekt, finansierade av det statliga forsknings
rådet Forte respektive Försäkringskassan: ”Inträdet 
i vuxenlivet - sysselsättningsmönster och individu-
ella förutsättningar” och ”Framgångsfaktorer för 
förvärvs arbete”. Det förstnämnda projektet studerar, 
som framgår av namnet, inträdet i vuxenlivet, syssel
sättningsmönster 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 funktionsned
sättning och därmed minskat beroende av ersättning 
från socialförsäkringssystemet. Projektet ska pågå 
fram till juli 2022. I december 2021 publicerad
es en rapport om att få och behålla ett arbete efter 
gymnasie särskolan. Forskaren Helena Taubner har 
gjort resultaten särskilt tillgängliga genom att spela 
in en kort film om rapporten och att ta fram en lättläst 
version av rapporten.  

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2021/06/Nodvandiga-reformer-Rorelsens-73-punktsprogram.pdf
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Daglig verksamhet  
 
Daglig verksamhet är den största LSSinsatsen (nästan 
40 000 personer). Men trots att daglig verksamhet är 
en mycket viktig förutsättning för mångas livskvalitet 
har verksamheten dragits med stora kvalitetsbrister 
under många år. i FUB:s remissyttrande (november 
2020) över LSSutredningen Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88), gjorde 
vi en omfattande problembeskrivning och lämnade 
förslag på åtgärder. 

Opinionsbildning om daglig verksamhet
Under 2021 har FUB fortsatt att arbeta intensivt med 
opinionsbildning kring daglig verksamhet, i  synnerhet 
hur pandemin har drabbat personer som har insatsen 
daglig verksamhet. FUB har i rapporter, uttalanden, 
webbinarier och möten med myndigheter lyft hur de 
omfattande nedstängningarna av dagliga verksam
heter har lett till isolering och sämre fysisk och 
psykisk  hälsa för väldigt många personer. Enligt 
 Socialstyrelsen (rapporten Covid19:s konsekvenser 
för personer med insatser enligt LSS) stängde en 
 tredjedel av Sveriges kommuner sina dagliga verk

samheter helt och ytterligare en tredjedel stängde 
dem delvis under pandemin. Detta är ytterst allvarligt 
med tanke på att daglig verksamhet definieras som 
en samhällsviktig verksamhet. Tack vare ett omfat
tande underlag som FUB skickade till den statliga 
Coronakommissionen, har kommissionen uppmärk
sammat de  stängda dagliga verksamheterna och andra 
 konsekvenser som pandemin har haft för personer 
med intellektuell  funktionsnedsättning. 
 
Kunskapsstöd om daglig verksamhet
Riksförbundet FUB har under många år drivit frågan 
om en ny kartläggning av daglig verksamhet. Därför 
var det mycket tillfredsställande att Socialstyrelsen  
i sitt regleringsbrev för 2022 fick i uppdrag att ta fram 
ett kunskapsstöd om daglig verksamhet, som även 
kommer att innehålla en kartläggning. Under 2022 
kommer FUB delta i arbetet kring framtagningen  
av kunskapsstödet. Kunskapsstödet ska slutredovisas  
i juni 2024.
 
FUB-film om kvalitet i daglig verksamhet
Under hösten 2021 kunde arbetet med FUB:s film 
Kvalitet i daglig verksamhet (som inte kunde genom
föras under 2020 pga. pandemin) påbörjas och vid 
årets slut var filmen så gott som färdigställd. Sprid
ning av filmen i flera olika kanaler genomfördes i bör
jan av 2022. Reaktionerna har varit mycket positiva.
Se filmen här  

https://www.youtube.com/watch?v=LCnzYtJjiyI
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Habiliteringsersättning
Riksförbundet har sedan stimulansbidraget för habi
literingsersättning infördes kontinuerligt informerat 
om statens extra stöd. Vi har sett att FUB:s insatser på 
lokalplan har gjort att allt fler kommuner har ansökt 
om stimulansmedlen och betalat ut de extra pengarna 
till personer som deltar i daglig verksamhet. I kansli
ets information ingick viktiga uppdateringar, exem
pelvis att det extra stödet kunde betalas ut även om 
verksamheten var stängd på grund av pandemin.  
  
Inre Ringen
Inre Ringen Sverige har haft arbete och sysselsättning 
som ett av sina fyra prioriterade arbetsområden under 
2021. Inre Ringens styrelse har inte kunnat träffas 
fysiskt pga. pandemin under större delen av året. 
 Ansvarig tjänsteman har i stället rapporterat om kans
liets arbete inom området arbete och sysselsättning på 
digitala styrelsemöten samt på årets enda fysiska möte 
i november 2021. 

Ställföreträdarskap  
  
Rapport om ställföreträdarskap
I mars 2021 publicerade FUB rapporten Kunnig, enga
gerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare 
för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsätt
ning. Rapporten är skriven av Torbjörn Odlöw, jurist 
och forskare vid Göteborgs universitet och innehåller 
bl.a. information om ställföreträdarskap, en analys av 
medlemmarnas erfarenheter och FUB:s ställnings
taganden. Se rapporten här 

Webbinarier om ställföreträdarskap
I samband med att rapporten om ställföreträdarskap 
(se ovan) publicerades arrangerade FUB två webb
inarier för medlemmarna, varav det ena var på lätt 
 svenska. Rapporten har även spridits till relevanta 
aktörer, till exempel överförmyndare, länsstyrelser och 
god mans och förvaltarföreningar.  

Studiecirkelmaterial
FUB har tillsammans med Studieförbundet Vuxen
skolan tagit fram studiecirkelmaterial med ställföre
trädarrapporten som utgångspunkt. Syftet är att FUB:s 
lokalföreningar ska kunna anordna studiecirklar i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, över
förmyndare och god mans och förvaltarföreningar. 

Studiecirkelmaterialet finns i två versioner, den ena 
riktar sig till dem som har god man, den andra till 
ställföreträdare och anhöriga.   

Statlig utredning om ställföreträdarskap
FUB har under 2020 och 2021 förmedlat medlemmar
nas erfarenheter om ställföreträdarskap till den statliga 
utredningen Ställföreträdarskap att lita på – en över-
syn av reglerna om gode män och  förvaltare (Dir. 
2019:44). Riksförbundet FUB hade en plats i  utred  
ningens referensgrupp. I oktober 2021 lämnade FUB 
ett remissyttrande över utredningens betänkande Gode 
män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).

Arvsfondsprojekt om ställföreträdarskap
En av FUB:s förbundsjurister ingår i en referensgrupp 
till Arvsfondsprojektet Rätt att delta, som drivs av 
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. Projektet 
syftar till att skapa förutsättningar för medbestäm
mande, delaktighet och inflytande för huvudmän.  
FUB har löpande, genom nyhetsbrev och skrivelser, 
arbetat för att öka kunskapen om ställföreträdarskap 
bland FUB:s medlemmar, beslutsfattare, politiker och 
samarbetsorganisationer.  

Fokusområden

Riksförbundet FUB har under 2021 arbetat med ett 
antal fokusområden, dvs. områden som har bevakats 
och följts upp i en mer begränsad omfattning än 
de prioriterade.
 

Agenda 2030  
På förbundsstämman 2020 togs beslut om Riks
förbundet FUB:s verksamhetsinriktning för 2020–
2024.  Inriktningen bygger på Agenda 2030 och åtta 
av de globala målen för hållbar utveckling, vilka 
valts utifrån FUB:s mest centrala frågor. Ett informa
tionspass om de utvalda målen skulle ha genomförts 
under  Forum FUB i samband med  förbundsstämman 
2020, men det ställdes in eftersom den  fysiska 
stämman ersattes med en digital stämma pga. 
 pandemin. Även extrastämmorna (förbunds stämma 
och riksstämma) som hölls i maj 2021  genomfördes 
digitalt, vilket medförde att inga Forum FUB 
 presentationer kunde hållas. 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/kunnig-engagerad-och-tillganglig-2021.pdf
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Material om Agenda 2030
FUB:s nio korta utbildningsfilmer, som togs fram 
2020, finns tillgängliga på FUB:s webbplats, tillsam
mans med annan relevant information, t.ex. Studie
förbundet Vuxenskolans Agenda 2030 material och en 
lättläst sammanfattning av Agenda 2030. Den lättlästa 
versionen togs fram av Myndigheten för Delaktighet, 
MFD, på FUB:s initiativ. Skriften kan laddas ned 
på MFD:s webbplats. MFD tog även fram en tryckt 
version som kommer att delas ut vid FUB:s kommande 
fysiska möten.   
 
Samarbete med Lika Unika Akademi
FUB fortsätter att samarbeta på olika sätt med 
Lika Unika Akademi och deras utbildnings projekt 
om  Agenda 2030. Tidigare samarbete har t.ex. 
 resul terat i en utbildningsfilm om mål 10 angående 
minskad ojämlikhet där Krister Ekberg, Inre Ringen 
medlem och ledamot i förbundsstyrelsen, är huvud
medverkande. I september 2021 deltog FUB i Lika 
Unikas nationella konferens om alternativrapportering 
och Agenda 2030, där vi bidrog med synpunkter ur 
FUB:s perspektiv.   
   

Hälsa och sjukvård

Nedan redovisas uppdrag inom området hälsa 
för  personer med intellektuell funktionsnedsätt
ning.  Sjukvård är ett regionalt intressepolitiskt 
 arbetsområde, vilket innebär att riksförbundet endast 
bevakar frågorna dels som representant för FUB i 
Social styrelsens funktionshindersnämnd, dels genom 
att besvara vissa remisser inom området. 

Nationell strategi mot mäns  
våld mot kvinnor
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett 
 regeringsuppdrag att förstärka och utveckla tillsynen 
av socialtjänstens och hälso och sjukvårdens arbete 
mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
FUB har medverkat i ett dialogmöte med IVO, då vi 
lyfte kvinnor med intellektuell funktionsnedsätt
nings utsatthet.

MFD:s uppdrag med att synliggöra 
och  förebygga våld mot personer med 
 funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet, MFD, har ett 
 regerings uppdrag att sammanställa kunskap om 
våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsätt
ning och identifiera kunskapsluckor inför framtida 
 studier. Inom  ramen för detta uppdrag valdes ett antal 
civilsamhälles organisationer ut, vilka MFD  önskade 
få fördjupad information ifrån. FUB medverkade 
i en intervju med MFD om våld mot personer med 
 intellektuell funktionsnedsättning.

Länsstyrelsernas uppdrag om mäns  
våld mot kvinnor
Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att, i 
 samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, det 
civila samhället och näringslivet, utveckla sektorsöver
gripande regionala strategier och handlingsplaner i 
syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utgångs
punkten för handlingsplanerna är den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor. 

FUB deltog i referensgruppsmöte med några av 
länsstyrelserna angående utvärdering av det vålds
förebyggande programmet Viktig intressant person 
(VIP). VIP är ett strukturerat målgruppsanpassat 
utbildnings program med pedagogisk inriktning, som 
har utvecklats för att hjälpa personer med intellektuel
la  funktionsnedsättningar.
 
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
FUB medverkade i en intervju med Sveriges kommu
ner och regioner, SKR, om kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning, inom ramen för deras uppdrag 
om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. SKR 
kommer att anordna en nationell konferens på temat 
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscy-
kelperspektiv den 12 maj 2022. 

Uppdaterade avtalsmallar
Avtalsmallar kring läkarmedverkan på lokal och 
 regional nivå har uppdaterats. Se sida

Broschyr på lättläst om bra levnadsvanor
FUB har tagit fram en broschyr på lätt svenska om 
bra levnadsvanor i samband med cancerbehandling, 
i samarbete med Regionalt cancercentrum Stock

https://www.fub.se/rad-stod/halsa-och-vard/
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holm/Gotland. Broschyren Tips för att du ska må så 
bra som möjligt när du behandlas mot cancer är den 
fjärde  broschyren på temat. De tre tidigare handlar 
om  mammografiundersökningar, cytostatika- och 
 strålbehandling. Se PDF

Lättläst om psykisk hälsa
FUB medverkade i referensgruppsmöte med Social
styrelsen angående översättning av ett norskt material 
på lättläst om psykisk hälsa. Det handlade om flera 
små broschyrer, bl.a. om sömn och ångest, som syftar 
till att öka det psykiska välbefinnandet hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning.

Remisser om hälso- och sjukvård
Tre remissyttranden har lämnats inom området  hälso 
och sjukvård:
• Ett Ombuds tillgång till vård och omsorgsupp

gifter och förenklad behörighetskontroll inom 
vården (SOU 2021:39).

• Börja med barnen! En sammanhållen god och  
nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

• God och nära vård  Rätt stöd till psykisk hälsa 
(SOU 2021:6).

Medlemsstöd  
  
Fortbildning av medlemsstödjare
Den årliga fortbildningen för rättsombud och med
lemsrådgivare anordnades den 30  31 oktober 2021. 
Fortbildningen anordnades pga. pandemin i hybrid
form med möjlighet för medlemsstödjarna att delta 
både på plats och digitalt. Medverkande föreläsare var 
bl.a. Carina Wiström Bergsstock från Socialstyrelsen, 
Ola Linder från Funktionsrättsbyrån och Tommie 
Forslund från SUFkunskapscentrum.   
 
IT-baserat kunskapsstöd
Under 2021 projektanställdes juristen Lovisa Löfgren 
för att ta fram ett ITbaserat kunskapsstöd för rätts
ombud och medlemsrådgivare. Kunskapsstödets ut
formning baseras på medlemsstödjarnas behov av stöd 
uttryckta i en enkät och av en referensgrupp bestående 
av rättsombud och medlemsstödjare, som regelbundet 
har träffats under projektets gång. Kunskapsstödet 
beräknas vara klart för lansering under våren 2022.  

Stöd av förbundsjuristerna
FUB:s förbundsjurister har under 2021 stöttat med
lemsstödjarna genom handledning, nyhetsbrev och 
digitala erfarenhetsutbyten. Förbundsjuristerna har 
också vid behov uppdaterat FUB:s webbplats när det 
gäller juridiska frågor.  
 
  

Vuxnas ekonomi 
  
Uppdaterad ekonomirapport
Riksförbundet FUB uppdaterade rapporten Fångad i 
fattigdom? i början av 2021. Rapporten publicerades 
även i en lättläst version. Syftet med rapporten är att 
visa på den ekonomiska situationen för vuxna med 
in tellektuell funktionsnedsättning. Rapporten används 
i såväl det centrala som i det lokala intressepolitiska 
arbetet. Till rapporten publicerades också en bilaga 
med tips på hur rapporten kan användas i lokalt påver
kansarbete. Se rapporten här

Opinionsarbete om ekonomi
Under 2021 deltog FUB i mediala sammanhang genom 
pressmeddelanden och intervjuer för att uppmärk
samma 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.  
 
Statlig utredning om merkostnader
En statlig utredning om merkostnader i LSS bostäder 
avslutades i mars 2021 och lämnade betänkandet 
Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14). 
FUB:s dåvarande förbundsordförande Harald Strand 
deltog som representant i utredningens expertgrupp. 
FUB lämnade ett remissyttrande i augusti 2021. 
 

Socialförsäkring 

Försäkringskassans funktionshindersråd    
En av FUB:s förbundsjurister ingår i Försäkrings
kassans funktionshindersråd, som fungerar som ett 
samråd i frågor som rör Försäkringskassans uppdrag 
inom funktionshinderspolitiken och angränsande 
 områden. Rådet syftar bland annat till att aktivt invol

https://cancercentrum.se/contentassets/ace6035bff7b4a82858e7b255e8e944f/cancervardrcc_tips.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf
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vera funktionsrättsrörelsen i samråd om myndighetens 
arbete och utveckla former för hur funktionsrätts
rörelsen kan medverka i myndighetens arbete.     

Rådet sammanträder fyra gånger per år och leds av 
Försäkringskassans rättschef. Under 2021 har rådet 
diskuterat aktuella frågor rörande myndighetens olika 
ersättningar, handläggning och bemötandearbete. 
Försäkringskassan har efter omfattande kritik från 
funktionsrättsorganisationerna och Inspektionen för 
socialförsäkringen, ISF, påbörjat ett arbete med att 
utveckla och förstärka myndighetens rättsliga arbete. 
Försäkringskassan har också initierat utvecklings
insatser för bemötandefrågor på avdelningen för 
 funktionsnedsättning respektive sjukförsäkring. 
   
Remissyttranden om socialförsäkring 
FUB har bevakat och lämnat remissyttranden över två 
utredningar om socialförsäkring under 2021: 
• Promemorian Förstärkt skattereduktion för 

 personer med sjukersättning och aktivitets
ersättning (Fi2021/02871). FUB besvarade 
 remissen i augusti 2021.  

• VAButredningens delbetänkande VAB för 
 vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41). FUB 
 besvarade remissen i november 2021.  

     
    

Fosterdiagnostik 
  
Riksförbundet FUB var med och grundade Svenskt 
nätverk för information kring fosterdiagnostik, Snif, 
år 2015. (www.nnkkf.n.nu) Nätverkets  medlemmar 
 representerar både intresseorganisationer och ett 
brett spektrum av relevanta professioner. FUB:s 
 representant deltar aktivt i nätverkets arbete.  Under 
2021  träffades nätverket digitalt i februari och maj och 
fysiskt i oktober. Mellan mötena görs arbete i tema
grupper, som under 2021 har arbetat med, bl.a.:  
• Minimikrav: Snif har tagit fram minimikrav 

för vad en vårdaktör bör uppfylla för att  erbjuda 
fosterdiagnostik, framför allt NIPT prov.  Statens 
Medicinsketiska råd, SMER, ser positivt på 
 minimikraven, liksom Svensk Förening för 
 Obstetrik och Gynekologi, SFOG. 

• Remissvar på nationella arbetsgruppens, NAG, 
rapport om kartläggning och rekommendation 
kring fosterdiagnostik 

• Verktygslåda/samtalsstöd till barnmorskor 

Snif:s planerade symposier på universitetssjukhusen 
ställdes in på grund av pandemin.  
  

Övriga intressepolitiska 
 arbetsområden  
Övriga intressepolitiska arbetsområden innebär 
frågor som riksförbundet arbetar med i en begränsad 
 omfattning.

FUB:s aktivistvecka 

FUB:s Aktivistvecka 2021 ägde rum den 4–10  oktober. 
Syftet med Aktivistveckan är att uppmärksamma 
FUB:s arbete, lokalt, regionalt och på riksnivå, med att 
påverka och skapa förändring i samhället för  personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
anhöriga. Det är även ett bra tillfälle att rekrytera nya 
medlemmar.

Intressepolitiskt kit
Inför Aktivistveckan uppdaterades det intresse
politiska kittet, innehållande förslag på aktiviteter 
och frågor att ställa till lokalpolitiker om kommunala 
frågor. Som exempel kan nämnas barn och familje
frågor, kvalitet i daglig verksamhet, vuxnas ekonomi 
och kommunens krisberedskap för LSSverksamhet.  

Digitala temamöten om intressepolitik
FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn bjöd, 
tillsammans med kansliets intressepolitiska grupp, in 
till fyra digitala möten med följande intressepolitiska 
teman: skola och utbildning, jämlik hälsa, fler LSS- 
bostäder samt att påverka inför valet 2022.  
Det  anordnades även en workshop om lokal aktivism. 
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Digitala möten om medlemsaktiviteter  
och medlemsvärvning

Kansliets organisationsstödsgrupp anordnade ett 
digitalt möte om medlemsaktiviteter, som bl.a. tog 
upp förslag på olika medlemsaktiviteter med syfte att 
engagera, aktivera och behålla medlemmar.

Organisationsstödsgruppen bjöd även in till ett digitalt 
möte om medlemsvärvning, då tips om medlems
värvning lämnades.

Ungdomsforumet Aktivism för alla
Aktivistveckan avslutades med Ung i FUB:s ungdoms
forum Aktivism för alla (se nedan).  

Från A till B med FUB
Under årets Aktivistvecka fanns även en  aktivitet 
där vi uppmanade alla som ville att gå en kort  eller 
lång promenad för alla människors lika värde. 
 Deltagarna uppmanades att ta ett foto och lägga upp 
med  hash taggen #FUBaktivistvecka på Instagram, 
 Facebook eller Twitter.

Anhörigfrågor och 
 flerfunktionsnedsättning 

Nka:s styrgrupp
Riksförbundets intressepolitiska samordnare  ingår 
i styrgruppen för Nationellt kompetenscentrum 
 anhöriga, Nka. Styrgruppen träffades digitalt vid fyra 
tillfällen under 2021. Styrgruppen har bl.a. diskuterat 
regeringsuppdraget om en nationell  anhörigstrategi 
samt konsekvenserna för anhöriga av covid19 
 pandemin.
  
Planering av konferens om flerfunktionsnedsättning
Under 2021 har planeringen av tvådagarskonferen
sen Livets möjligheter pågått. Tema för konferensen 
är livslångt lärande för personer med flerfunktions-
nedsättning. Nka är huvudarrangör av konferensen 
och Riksförbundet FUB är en av flera medarrangörer. 
Konferensen kommer att äga rum i Stockholm den  
24–25oktober 2022. Under planeringen av  konferensen 
representeras FUB av Pia Käcker, som var projekt
ledare för FUB:s avslutade Arvsfonds projekt 
Vi är med!, om ökad delaktighet för vuxna med 
 fler funktionsnedsättning. 
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Barn och unga  
  

Policy om säkra verksamheter för barn och unga 
Riksförbundet FUB tog under 2021 fram en policy 
kring säkra verksamheter för barn och unga inom 
FUB. Se policyn här

Civilsamhällets alternativrapportering till 
FN:s barnrättskommitté 
FUB har under 2021 deltagit i civilsamhällets 
alternativ rapportering till FN:s barnrättskommitté. 
Rapporteringen samordnas av Unicef och är ett kom
plement till regeringens rapportering om hur Sverige 
uppfyller sina åtaganden enligt Barnkonventionen. 
FUB har tillsammans med Synskadades riksförbund, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ung
domar, RBU, och barnrättsorganisationen Friends 
rapporterat om situationen för barn med funktions
nedsättning i Sverige. Rapporteringen har haft fokus 
på rätten till utbildning, hälsa, fritid, information 
och delaktighet. Rapporten kommer att skickas till 
 Barnrättskommittén i maj 2022. 
  
Samarbete med Childhood
Riksförbundet FUB skrev under 2021 en s.k. drömpro
jektansökan, med titeln Trygghetsverkstan, till Post
kodlotteriet tillsammans med stiftelsen World Child
hood Foundation, som arbetar med att förebygga våld 
och sexuella övergrepp mot barn. Huvudsyftet med 
projektet var att motverka sexuella övergrepp mot barn 
och unga upp till 30 år med intellektuell funktions
nedsättning. Projektgruppen blev inbjuden till Post
kodens välgörenhetsavdelning för en mer djupgående 
frågestund om projektansökan. Ansökan gick dock 
inte vidare i den slutliga gallringen i februari 2022. 
FUB och Childhood kommer att ta fram en omarbetad 
ansökan under 2022.

Digitalisering och digital 
 delaktighet 

Digitalt utanförskap
Det digitala utanförskapet är ett växande samhällspro
blem och flertalet rapporter och forskningsstudier visar 
att personer med intellektuell funktionsnedsättning i 
hög grad står utanför det digitala samhället.

Den digitala klyftan etableras i unga år och kvarstår 
ofta livet ut. Studier visar att de samhällsfinansierade 
institutionerna inte lyckas skapa en digital inkludering 
och det saknas både kompetens och resurser. Det finns 
stora brister vad gäller tillgång till nätet, tillgång till 
digitala verktyg, kognitivt tillgängliga webbaserade 
tjänster och kompetens inom skola och LSS. 
 

Implementering av plattformen  
DigiJag i lokal- och länsförbund 
I november 2020 beslutade Förbundsstyrelsen att 
delfinansiera driften av plattformen Digijag under 
2020  2022. Detta innebär att alla FUBföreningar 
kan ansluta sig utan kostnad och dessutom få utbild
ning och support. FUB har i samarbete med DigiJag 
Center genomfört tolv riktade webbinarier för lokal 
och länsförbund. Sex föreningar har anmält intresse 
för att ansluta sig till DigiJag och flera utbildningar 
har hållits i samarbete med föreningen Begripsam och 
DigiJag Center. Inre Ringen Sverige har anslutit sig 
till plattformen och en heldagsutbildning genomfördes 
hösten 2021.  

Kampanjen DigiJag Javisst!
Hösten 2021 startades en kampanj, DigiJag Javisst!, 
då vi genomförde fyra webbinarier på lätt svenska för 
att nå medlemmar med IF. Under 2022 kommer kam
panjen DigiJag Javisst! fortsätta med målsättningen 
att nå fler medlemmar och skapa en digital mötesplats 
(community) genom plattformen DigiJag. 
 

Kognitiv och kommunikativ 
 tillgänglighet 

Riksförbundet FUB har spridit kunskap och med
vetenhet om kognitiv och kommunikativ tillgäng
lighet, som exempelvis lättläst och bildstöd, bl.a. 
i samband med utvärderingen av myndigheternas 
hantering av covid19 pandemin och i samband med 
opinionsarbete för att förutsättningarna för deltagande 
i allmänna val ska bli bättre.  

 https://fubse.sharepoint.com/:w:/r/sites/fs-au/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE6A779DD-6A8B-4195-B9A9-4C62384D1A5C%7D&file=8.%20FUBs%20policy%20fo%CC%88r%20en%20trygg%20och%20sa%CC%88ker%20verksamhet%20fo%CC%88r%20barn%20och%20unga.docx&action=default&mobileredirect=true
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Nordiskt och europeiskt 
 samarbete

Nordiskt möte om pandemins  konsekvenser
Under 2021 arrangerades det årliga Inclusion Nordic 
mötet digitalt på grund av pandemin. Från FUB deltog 
förbundssekreterare Christina Heilborn, förbunds
styrelseledamot JanÅke Wendel, Inre Ringen  Sveriges 
ordförande Markus Petersson och förbundsjurist 
Julia Henriksson. Temat för mötet var pandemins 
 konsekvenser för personer med intellektuell funktions
nedsättning i Norden.  

Europeiskt möte inställt
Riksförbundet FUB har pga. pandemin inte deltagit 
i någon aktivitet med Inclusion Europe. 

Samarbete med forskning

Riksförbundet FUB medverkar i flera forsknings
projekt som handlar om livsvillkoren för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning:

Forskningsprojekt om personer med IF 
och förvärvsarbete  
Som nämndes ovan under det prioriterade området 
arbete och sysselsättning, har FUB under 2021 deltagit 
i ett flertal digitala projektgruppsmöten i två samman
länkade forskningsprojekt, finansierade av det statliga 
forskningsrådet Forte respektive Försäkringskassan: 
”Inträdet i vuxenlivet – sysselsättningsmönster och 
individuella förutsättningar” och ”Framgångsfaktorer 
för förvärvsarbete”.  

Det förstnämnda projektet studerar inträdet i vuxen
livet, sysselsättningsmönster och individuella förut
sättningar för unga vuxna med intellektuell funktions
nedsättning i Sverige. Det pågår fram till augusti 2022. 
Projektet ”Framgångsfaktorer för förvärvsarbete” ska 
identifiera framgångsfaktorerna för förvärvsarbete i 
gruppen unga vuxna med intellektuell funktionsned
sättning och därmed minskat beroende av socialför
säkringen. Projektet ska pågå fram till juli 2022.  

Forskningsprojekt om föräldrastöd  
FUB deltar i referensgruppen för forskningsprojektet 
“Parenting young children” på Högskolan Dalarna 

i samarbete med SUF Kunskapscentrum, där FUB 
är representerat i ledningsgruppen. Forskningsrådet 
Forte beviljade stöd till projektet som ska utvärde
ra PYCmetoden (Parenting Young Children) – ett 
föräldra stöd till föräldrar med olika kognitiva funk
tionsnedsättningar, bland annat intellektuell funktions
nedsättning. Projektet pågår fram till juni 2024. 

Projekt Supported employment och genus 
Det var tänkt att referensgruppen för Örebro Uni
versitets projekt ”Ett genusperspektiv på Supported 
employment” skulle formeras under 2020. Men pga. 
pandemin blev det först i slutet av 2021 som gruppen 
träffades för första gången. Medlemmarna i referens
gruppen ska bidra med kunskap och erfarenheter till 
forskningsprojektet, ta en aktiv del i analysarbetet av 
datainsamlingen samt sprida information om forsk
ningens resultat inom sina organisationer. 

Forsknings- och utvecklingsprojektet 
Active support 
Hösten 2020 startade forsknings och utvecklings
projektet 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 funktionsned
sättning i meningsfulla aktiviteter och relationer i 
varje del av deras liv. Gruppbostäderna som ingår i 
projektet kommer att följas longitudinellt under fyra 
år. Active support som metod används i Australien, 
England och Nya Zeeland.  

Projektet drivs av doktorand Jenny Aspling. Hand
ledare är professor Magnus Tideman och docent 
Anna Whitaker. Riksförbundet FUB medverkar i en 
 referensgrupp till projektet.  
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Forskningsprojekt ”Personer med IF och 
deras tillfredställelse, involvering och 
 delaktighet med/ i sina sociala insatser 
 under Covid – 19 pandemin 2020/2021”  
En forskargrupp vid Linköpings universitet har bevil
jats medel från det statliga forskningsrådet Forte för 
ett treårigt forskningsprojekt, som startade i november 
2021. Projektet ska undersöka hur personer med intel
lektuell funktionsnedsättning upplever att restriktioner 
och förändringar har påverkat de LSSinsatser som har 
tillhandahållits under covid19 pandemin. Projektet 
ska genomföra två studier: 
• I studie 1 används data från två befintliga enkäter; 

Sveriges kommuner och regioners, SKR, årliga 
brukarundersökning inom funktionshinderområ
det och Riksförbundet FUB:s enkät om pandemins 
konsekvenser för vuxna med IF (juni 2021). 

• Studie 2 kommer att undersöka mekanismerna 
bakom resultatet från studie 1 genom fokus
grupper med personer med IF och personal från 
LSSverksamhet.  

Riksförbundet FUB finns representerat i forsknings
projektets samverkansgrupp tillsammans med forskare 
från Linköpings universitet, SKR och personal från 
LSSverksamhet. Samverkansgruppen kommer att ha 
ett nära samarbete med Inre Ringen Sveriges styrelse.  

Projektet SMFOI 2021 Analys av statistik 

FUB deltar i projektet som är en del av föreningen 
Begripsams arbete med undersökningen Svenskarna 
med funktionsnedsättning och internet (SMFOI) 2021. 
Projektet pågår under 2022 och omfattar tre steg: 
• Skapa en grundläggande förståelse för samhälls

statistik samt för statistik om små och ovanliga 
populationer 

• Skapa webbutbildning, stödmaterial samt analys 
av data 

• Producera datadrivet intressepolitiskt material 
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Riksförbundets  
kommunikation och information  

Riksförbundet FUB sprider vad FUB och Inre Ringen 
Sverige arbetar med, inom årets prioriterade arbets-
områden och fokusområden. Covid-19 pandemin har 
också varit ett återkommande ämne. 

FUB:s kommunikations
strategi  

• 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/utvecklings-
störning 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/utveck-
lingsstörning, och säkerställer dessa r ättigheter.

• 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 
tillgänglig för FUB:s lokalföreningar och länsförbund.  

FUB i debatt och media  

Riksförbundet FUB har under året varit aktiva med 
debattartiklar och medverkan i medier. Nedan 
 redovisas ett urval från 2021. Utöver detta har Riks-
förbundet FUB också kommenterat flera aktuella 
händelser. Även många av FUB:s lokalföreningar 
medverkar i media och skriver debattinlägg, vilket vi 
delar framför allt via FUB:s Facebooksida

Om covid-19 pandemins konsekvenser 
i LSS-verksamhet och skola 
Under hela året har FUB fortsatt att uppmärksamma 
olika aspekter av covid-19 pandemin, som exempel-
vis konsekvenser i vardagen för personer med IF och 
vikten av vaccination. 

FUB:s förbundsordförande Anders Lago 
 kommenterade i HejaOlika åtgärder under covid-19 
pandemin och sa att det är viktigt att smittskyddsåtgär-
der i samhället inte mest drabbar de som redan är mer 
isolerade än andra, de som redan har sämre fysisk och 
psykisk hälsa än andra, de som redan står mer utanför 
den digitala gemenskapen än andra. Läs här     (decem-
ber 2021) 

Radioprogrammet Klartext intervjuade FUB:s 
intresse politiska samordnare Eva Borgström med 
anledning av FUB:s enkät om covid-19 pandemin 
och krav på analys och utvärdering av hur arbetet har 
bedrivits i LSS-verksamhet under pandemin. Lyssna 
här     (augusti 2021).   
Christina Heilborn, förbundssekreterare på FUB, be-
rättade i P4 Kronoberg att den här gruppen i samhället 
glömts bort av myndigheterna. Lyssna här

Arbetarbladets Jenny Wennberg stämde in i FUB:s frå-
ga om personer med funktionsnedsättning fått sämre 
vård. Läs här     (augusti 2021).

https://www.facebook.com/riksforbundet.fub
https://hejaolika.se/artikel/lss-boenden-ska-snabbt-kunna-stalla-om-till-nagot-som-liknar-fangelser/
 https://sverigesradio.se/artikel/fub-vill-granska-hur-kommuner-skott-sig-enligt-lss-lagen 
https://sverigesradio.se/artikel/fub-larmar-funktionsnedsatta-har-glomts-bort-i-pandemin 
https://www.arbetarbladet.se/2021-01-08/jenny-wennberg-har-funktionsnedsatta-fatt-samre-vard 
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Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare påpe
kade i P4 Gävleborg att det inte är acceptabelt att bara 
stänga ned samhällsviktig verksamhet. Lyssna här 
(mars 2021). 
 
Altinget intervjuade Robert Öberg, ombudsman på 
Riksförbundet FUB, om att gymnasiesärskolorna hade 
stängts i början av pandemin. Läs här     (november 
2021).  
 
Covid-19 pandemin – vaccin 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, 
Social styrelsen, Myndigheten för delaktighet och 
Riksförbundet FUB gjorde en film om  vaccination 
och  allmänna råd, för att bidra till en så hög 
 vacci nations grad som möjligt och andra åtgärder för 
att vi  tillsammans ska kunna ta oss igenom pandemin. 
Se videon här   
 
Genast när vaccin fanns tillgängligt var FUB  aktiva i 
debatten för att påminna om att personer med IF, och 
särskilt personer med Downs syndrom bör  prioriteras 
för vaccin, med flera uttalanden (läs här    ), brev till 
olika myndigheter (läs här    ) och utspel tillsammans 
med andra organisationer (läs här    ), t ex Svenska 
Downföreningen (läs här    ). 
 
FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström 
berättade i en utförlig intervju med HejaOlika mer 
om varför vaccinering av personer med Downs 
syndrom och intellektuell funktionsnedsättning är så 
viktigt för FUB och Svenska Downföreningen. Läs 
artikeln här     (mars 2021).
 
Kampen för vaccin uppmärksammades av HejaOlika, 
läs här     (mars 2021) och Klartext, lyssna här      
(oktober 2021), och FUB fick medhåll av Arbetarbla
dets Jenny Wennberg, läs artikeln här     (mars 2021).
 
LSS-lyft  
Vi har sett exempel i media under året på varför den 
kompetensutvecklingssatsning för personal inom LSS 
som FUB efterfrågat i många år, är så viktig.  
Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare, 
visade i P4 Väst på vikten av kompetent personal i 
LSSbostäder, och att chefen är närvarande, i samband 
med att en person skickats ensam till akuten lyssna 
här     (mars 2021) och boende med omfattande funk
tionsnedsättning lämnats ensamma på natten. Lyssna 

här     (mars 2021) och även FUB:s förbundssekrete
rare Christina Heilborn tog upp den akuta kompe
tensbristen när EskilstunaKuriren skrev om det brev 
som Autism och Aspergerförbundet, Svenska Down
föreningen och FUB skickade till socialminister Lena 
Hallengren i juni. Läs artikeln här     (juli 2021).  
 
Brist på LSS-bostäder  
Eva Borgström kommenterade att kommunerna inte 
planerar för LSSbostäder i SVT Nyheter Helsingborg.  
Läs artikeln här     (november 2021).  
 
Ekonomi 
Riksförbundet FUB antog vid sin digitala förbunds
stämma i maj 2021 ett uttalande om att den politiska 
tystnaden kring fattigdomen för våra medlemmar 
måste brytas. Läs här 

I augusti publicerades en debattartikel underteck
nad Anders Lago, Riksförbundet FUB och Markus 
 Petersson, Inre Ringen Sverige: ”Stoppa fattigdomen 
hos funktionsnedsatta” – debattartikel i Svenska Dag
bladet läs den här
 
Inre Ringen och FUB deltog också i debatten kring 
 regeringens förslag om skattesänkning för perso
ner som har sjuk och aktivitetsersättning genom en 
 debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Sjuker
sättning är inte att smita från arbete”, läs artikeln här 
(september 2021). 
 
I början av året intervjuades bland annat Elin Vester
lund, ledamot i Inre Ringen Sverige och Judith 
 Timoney, ombudsman på Riksförbundet FUB, av tid
ningen Arbetaren om att vissa kommuner inte sökt det 
statliga stödet för att införa eller höja habiliteringser
sättningen till personer i daglig verksamhet. Snuvade 
på 247 miljoner, läs artikeln här     (januari 2021).
 
Elisabeth Ingvarsson, FUB Östergötland, FUB 
 Söderköping och förbundsstyrelsen, medverkade i 
SVT Nyheter Öst i samband med att en tredje rapport 
om brister i Försäkringskassans handläggning, läs här 
(mars 2021), en del i en större granskning av Försäk
ringskassan som SVT Nyheter Öst gjort.  
 
Landets Fria Tidning intervjuade i maj FUB:s nyvalde 
förbundsordförande Anders Lago om den ekonomiska 
situationen för personer med intellektuell funktions
nedsättning. Läs här 

 https://sverigesradio.se/artikel/inte-acceptabelt-att-stanga-ner-daglig-verksamhet-utan-alternativ 
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/elever-paa-gymnasiesarskolan-skickades-hem-utan-undervisning-under-pandemin?toke=c16494b6732f483aa0b7396a330d1ff6&fbclid=IwAR25k9lGU2w38bp4ylOXR7I1b6YDIS1jwTtJrWkjoP_BA8aMDlOSS2AFCMA
https://www.youtube.com/watch?v=uzlwp3P4nhg 
 https://www.fub.se/nyheter/fub-kommenterar-lss-chefer-maste-informera-om-att-vaccin-ar-viktigt/
https://www.fub.se/nyheter/region-stockholm-prioritera-de-som-behover-vaccinet-mest/ 
https://www.fub.se/nyheter/prioritera-vaccin-till-vuxna-med-downs-syndrom/
https://www.fub.se/nyheter/fub-och-svenska-downforeningen-vill-ha-fortydligande-fran-folkhalsomyndigheten-och-socialstyrelsen/  
https://hejaolika.se/artikel/kravet-vaccinera-alla-vuxna-med-downs-syndromi-fas-1/ 
https://hejaolika.se/artikel/downs-syndrom-fortfarande-lagprioriterat-trots-nya-riskgruppslistan/ 
https://sverigesradio.se/artikel/nu-kraver-fub-och-svenska-downsforeningen-en-tredje-spruta-for-vuxna-med-downs 
https://www.arbetarbladet.se/2021-03-07/jenny-wennberg-det-racker-inte-med-teckensprakstolk-anders-tegnell
 https://sverigesradio.se/artikel/mikael-skickades-ensam-till-akuten-fub-extremt-allvarligt 
 https://sverigesradio.se/artikel/funktionsnedsatta-pa-lss-boende-lamnades-ensamma-pa-natten 
https://ekuriren.se/artikel/riksforbunden-fub-i-oppet-brev-till-lena-hallengren-det-har-kan-inte-vanta/lz2nvd1l 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/brist-pa-lss-bostader-varst-i-angelholm
https://www.fub.se/nyheter/bryt-den-politiska-tystnaden-om-fattigdom/
https://www.svd.se/stoppa-fattigdomen-hos-funktionsnedsatta/i/senaste/om/debatt 
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pWnLpo/sjukersattning-ar-inte-att-smita-fran-arbete 
https://www.arbetaren.se/2021/01/15/snuvade-pa-247-miljoner/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/halften-av-forsakringskassans-utredningar-har-brister
https://landetsfria.nu/2021/nummer-224/ekonomisk-otrygghet-for-funktionsnedsatta/  
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Plånboken i P1, handlade i september om att många 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning bara 
klarar ekonomin genom anhörigas bidrag. FUB:s 
förbundssekreterare Christina Heilborn medverkade i 
programmet. Lyssna här     (september 2021).
 
Debatten om straffskatten för personer med funk
tionsnedsättning skrev också tidningen Syre om och 
intervjuade FUB:s förbundsordförande Anders Lago. 
Läs artikeln här     ( november 2021).
 
I en intervju på HejaOlika tog FUB:s förbundsord
förande Anders Lago också upp andra förändringar 
som behövs för ekonomisk rättvisa för personer med 
funktionsnedsättningar, såsom indexering av sjuk  
och aktivitetsersättningarna och lägre hyresnivåer för 
LSSbostäder i en del kommuner. Läs här     (novem
ber 2021) .
 
Skola och utbildning 
FUB var en av 15 funktionsrättsorganisationer som 
skrev en debattartikel på Altinget i augusti 2021 om 
alla barns rätt att välja skola. Läs här 
 
Robert Öberg, skolombudsman på Riksförbundet 
FUB, och Kerstin Gatu, projektledare och lärare på 
Mora folkhögskola skrev om hur viktiga studieförbun
den och folkhögskolornas utbildningar är för personer 
med funktionsnedsättning på Folkbildningsrådets 
blogg. Läs här    ( oktober 2021) 
 
På Internationella Lärardagen den 5 oktober 2021 lyfte 
FUB:s arbetsgrupp för skola och utbildning i sociala 
medier att lärarna är centrala för allas rätt att utvecklas 
så lång som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, 
behov och villkor.  

På Barnkonventionens dag den 20 november publicera
de vi ett samtal om barns rätt till kommunikation och 
delaktighet med Christina Heilborn (FUB:s förbunds
sekreterare), Jeanette Persson (FUB:s förbundsstyrelse 
och arbetsgruppen för skola och utbildning) samt 
Robert Öberg (ombudsman skola och utbildning). 

Arbete 
Anders Lago intervjuades i Svenska Dagbladet till
sammans med sin son Dimitri Lago om möjligheterna 
till att få ett lönearbete för personer med IF. Läs här 
(september 2021). 

FUB:s förbundsordförande Anders Lago kritiserade i 
Sveriges Radios Klartext att lönebidraget inte  används 
för personer med funktionsnedsättning. Lyssna här 
(oktober 2021). 
 
Ställföreträdarskap  
Den digitala förbundsstämman i maj gjorde ett uttalan
de om att delaktighet genom god man eller förvaltare 
kräver ökad kunskap och en modern lagstiftning med 
huvudmannen i fokus (läs här    ) och FUB:s förbunds
sekreterare Christina Heilborn skrev i Altinget om att 
FUB vill att regeringen skapar en ny myndighet för 
ställföreträdare. Läs här    (maj 2021). 
 
30 år av valdeltagande 
Under en vecka uppmärksammades Internationella 
Demokratidagen den 15 september och att det då var 
exakt 30 år sedan många med intellektuell funktions
nedsättning fick rösta för första gången i Sverige. 
Radioprogrammet Klartext berättade om detta med 
bland andra Elisabeth Broberg från FUB Borås. 
Lyssna här  

På sociala medier har vi också skrivit den här texten på 
bilden: ”Sorry regeringen… Vi firar bara 30 år av val-
deltagande för alla vuxna! /Inre Ringen och FUB”. Läs 
här     . Inre Ringen och FUB skrev en debattartikel 
på Dagens Arena om vad som behövs för att fler ska 
rösta. Läs här      . Riksdagens talman Andreas Norlén 
och flera andra skickade hälsningar. Se videon här  
 
Hjälpmedel 
Riksförbundet FUB var en av 30 funktionsrättsorga
nisationer som för allas rätt till frihet och god hälsa 
uppmanade regeringen att gå vidare med förslag 
från utredningen ”På lika villkor!”,. i en debatt
artikel i  Aftonbladet, Hjälpmedel är på väg att bli en 
 klassfråga. Läs artikeln här     (maj 2021). 
 
På Nationella Hjälpmedelsdagen skrev vi i en debatt
artikel på Dagens Samhälle tillsammans med Sveriges 
Arbetsterapeuter och Föreningen för kognitivt stöd om 
tillgången till kognitiva hjälpmedel. Läs artikeln här  
(september 2021). 
 

https://sverigesradio.se/avsnitt/ekonomiskt-oberoende-fore-40-en-drom-som-allt-fler-forsoker-forverkliga 
https://tidningensyre.se/2021/22-november-2021/besvikelse-over-hogersvang-om-funkisskatt/
https://hejaolika.se/artikel/nu-klubbar-riksdagen-jattesatsning-pa-personer-med-sjuk-och-aktivitetsersattning/
https://www.altinget.se/artikel/dags-att-alla-barn-faar-valja-skola  
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/blogglista/folkbildning-ger-forutsattningar-till-sjalvstandighet-och-delaktighet/ 
https://www.svd.se/a/7dVmn4/lang-kamp-for-ett-vanligt-jobb-blir-trottsamt?metering=premium-klarna
https://sverigesradio.se/artikel/flera-tusen-funktionsnedsatta-kan-ha-missat-lonebidrag 
https://www.fub.se/nyheter/fub-kraver-modernare-lagar-for-gode-man/
https://www.altinget.se/artikel/gode-man-ar-alltfor-ofta-ett-hinder-for-sjalvbestammande
https://sverigesradio.se/artikel/fick-rostratt-for-30-ar-sedan
https://www.fub.se/nyheter/30-ar-av-valdeltagande/
https://www.fub.se/nyheter/30-ar-av-valdeltagande/
 https://www.youtube.com/watch?v=iJBBN7_ra48 och FUB:s förbundsordförande Anders Lago samtalade med fd. statsminister Ingvar Carlsson. https://www.youtube.com/watch?v=j5TC_JVfPy4
 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga 
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/oka-tillgangen-till-kognitiva-hjalpmedel-i-hela-landet/ 
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Hälsa och vård 
På Världshälsodagen skrev vi en debattartikel tillsam-
mans med flera andra, bl.a. läkare och forskare, om 
hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning/autismspektrumtillstånd och vad Sverige behöver 
göra för att uppfylla Agenda 2030:s mål om god och 
jämlik hälsa för alla. Läs här      (april 2021). 

Mänskliga rättigheter 
Regeringen lämnade äntligen ett förslag till riksdagen 
om att starta ett institut för mänskliga rättigheter (MR) 
och FUB var en av 20 organisationer som uppmanade 
riksdagspartierna att rösta ja. Läs här     (mars 2021). 

Både Ung i FUB och FUB delade i inlägg på sociala 
medier kunskap om våld mot kvinnor och flickor med 
IF på Internationella dagen mot våld mot kvinnor 
den 25 november. Se Facebookinlägget här

Den 3 december var det Internationella Funktions-
rättsdagen och Christina Heilborn, FUB:s förbunds-
sekreterare, förklarade varför dagen behövs och vad vi 
arbetar för. Se Facebookinlägget här 

Digital delaktighet 
Inre Ringen Sveriges styrelse ställde tre frågor till två 
ministrar och en myndighetschef om digital delak-
tighet, i en debattartikel i ETC med rubriken Ge oss 
den digitala skyddsutrustning vi har rätt till! Läs här    
(mars 2021). 

Tillsammans med Ulla Adolfsson, Autism- och 
 Aspergerförbundet, skrev FUB:s  förbundssekreterare 
Christina Heilborn i en debattartikel i Dagens 

 samhälle om att den digitala diskrimineringen måste 
upphöra. Läs här    (juli 2021). 

Institutioner 
Tillsammans med DHR, fackförbundet Vision och 
Funktionsrätt Sverige skrev FUB en debattartikel om 
anstalten Vipeholm och undrade ”När ska staten be 
om ursäkt för Vipeholm?”. Läs artikeln här      
(juni 2021). 

Ny ordförande 
Anders Lago pratade i Klartext om sitt nya uppdrag 
som förbundsordförande. Lyssna här    (maj 2021) och 
när P4 Södertälje uppmärksammade att FUB har en ny 
förbundsordförande passade han på att lyfta den dåliga 
ekonomin för personer med IF.  
Lyssna här     (maj 2021).  

Övrigt 
FUB:s förbundsordförande Anders Lago fyllde 65 år 
och uppmärksammades av DN med en intervju. Läs 
här     (oktober 2021). 

Christina Heilborn intervjuades av Klartext på Sveri-
ges Radio om LSS-liknande fängelsestraff för brotts-
lingar som har intellektuell funktionsnedsättning, efter 
att frågan uppmärksammats av Kaliber under våren. 
Lyssna här     (juni 2021). 

Webbplatser 

På Inre Ringens och FUB:s webbplatser  publicerades 
under året löpande nyheter och uppdateringar av 
 kalendern och informationssidor. 

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 erbjöds sju digitala supportträffar för 
FUB:s lokala webbredaktörer, både introduktion för 
nya webbredaktörer, fördjupning och en särskild träff 
för Inre Ringen.   

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ar-inte-alla-manniskors-liv-och-halsa-lika-viktiga/
https://www.altinget.se/artikel/gor-inte-partipolitik-av-manskliga-rattigheter
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/posts/256518289844320
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub/posts/261364479359701
https://www.etc.se/debatt/ge-oss-den-digitala-skyddsutrustning-vi-har-ratt-till
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/den-digitala-diskrimineringen-maste-upphora/
https://www.expressen.se/debatt/nar-ska-staten-be-om--ursakt-for-vipeholm/ 
https://sverigesradio.se/artikel/vara-lyssnare-fragar-ut-fubs-nya-ordforande
https://sverigesradio.se/artikel/lago-vill-minska-ekonomiska-klyftor-for-de-med-med-funktionsnedsattning
https://www.dn.se/familj/anders-lago-slass-for-de-svaga/ 
https://sverigesradio.se/avsnitt/1744858
http://www.fub.se
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Omvärldsbevakning  

Varje vardag går riksförbundets kommunikatör 
 igenom omvärldsbevakningen som sedan samman-
ställs på webbplatsen för 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, läs här 

FUB i media 
Under rubriken FUB i media 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, läs här 

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,  
läs här 
 

Tidningen Unik  
 
FUB:s medlemstidning Unik har även under 2021 
 behövt anpassa sitt innehåll och redaktionens arbets-
sätt till pandemin och förändringar i FUB:s verksam-
het. Trots det har innehållet präglats allt mindre av 
pandemin. Tidningen har kommit ut enligt plan och 
med ett välbalanserat och relevant innehåll.  
 
Under 2021 har fem nummer av tidningen givits ut. 
Nummer 1 och 4 var extra tjocka nummer med 44 
sidor. Övriga nummer var 36 sidor. Samtliga lättlästa 
delar var 16 sidor. 
 
Anpassad efter pandemin även 2021
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 även detta år anpassats. An-
passning har gjorts för att skydda intervjupersoner och 
redaktören från smittorisk. Innehållet i tidningen har 

följt för medlemmarna aktuella frågeställningar, fakta 
och fördjupning kring pandemin. 

Andra sätt att resa och driva tidningen trots pandemin 
har gradvis utvecklats. Därför har innehållet påverkats 
allt mindre av pandemin under 2021. Tidningen har 
medvetet arbetat för en bredd i val av reportage, artik-
lar 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. 
 
Relevant röst 
Unik ska uppfattas som den självklara medlemstid-
ningen hos förbundets medlemmar. Under året har 
också ett stort intresse för tidningen märkts.  Tidningen 
är läst och efterfrågad inom, men också utanför 
förbundet. E-tidningen på www.tidningenunik.se 
och applikationerna för android och apple används 
och uppdateras ständigt. Under året har en enklare 
 startsida utvecklats och den digitala tidningen går att 
läsa, få uppläst och länka till.  
 
Gott annonsläge 
Unik gjorde ett bra annonsår även 2021. Försäljningen 
av annonser ökar i stället för att sjunka. Detta under en 
tid då många liknande publikationer kämpar mot sjun-
kande annonsintäkter. Uniks goda annonsförsäljning 
är en utveckling som pågått under flera år och talar för 
att kvaliteten och utformningen av tidningen stämmer 
väl med målgruppens behov.  

Ökningen av annonsintäkterna möjliggjorde en ökning 
av sidantalet i Unik nummer 1 och 4 till 44 sidor. Inför 
2022 är två nummer med utökat sidantal planerat.

http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor


26          Fub Verksamhetsberättelse 2021

Nyhetsbrev
 
Under 2021 fortsatte Riksförbundet FUB att producera 
och ge ut nyhetsbrev via det digitala nyhetsbrevverkty
get, EditNews: 
• Medlemsnytt: till alla FUB:s medlemmar (som vi 

har mejladress till)  
• Styrelsenytt: till förtroendevalda inom FUB 
• Nytt om LSS: till medlemmar samt prenumeranter  
 
Nyhetsbreven gavs ut varje månad med undantag för 
juli (pga. sommarsemester). Utifrån statistiken vi kan 
hämta i det digitala verktyget kan vi mäta öppnings
frekvensen för varje nyhetsbrev. Vi kan då se att FUB 
har en generellt hög öppningsfrekvens på samtliga 
nyhetsbrev:  
• Medlemsnytt: genomsnittlig öppningsfrekvens: 

45,3 % (+3,6 % från föregående år) 
• Styrelsenytt: genomsnittlig öppningsfrekvens: 57 

% (0,9 % från föregående år) 
• Nytt om LSS: genomsnittlig öppningsfrekvens: 

42,9 % (4,1 % från föregående år) 
 
Totalt har 62 utskick gjorts via Editnews under 2021, 
bl.a. med information om extrastämman, FUB:s akti
vistvecka, Ung i FUB samt särskilda utskick till Inre 
Ringens medlemmar. 
 

Sociala medier 

Alla FUB:s sociala medierkanaler fortsatte att öka i 
antal följare under 2021.  
FUB:s Facebooksida är den officiella kanalen för FUB 
på Facebook som 5900 personer gillar. Från FUB:s Fa
cebooksida 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 
9200 medlemmar och många givande diskussioner.  

Även Inre Ringen Sverige har en Facebooksida, som 
gillas av nästan 450 personer. Lägg in länk till IR:s 
Facebooksida!  Inre Ringen Sverige har också en Face
bookgrupp, med över 800 medlemmar.

FUB är också aktiva på Twitter med över 1200 följare 
och på Instagram där vi har över 1800 följare. 

Riksförbundets  
organisationsstöd
Stadgekommittén 
 
Stadgekommitténs uppdrag är att ta fram förslag på 
stadgeändringar till förbundsstyrelsen, som sedan läg
ger fram ett slutgiltigt förslag till förbundsstämman. 
Stadgekommittén består fram till förbundsstämman 
2022 av sex ledamöter och en anställd från kansliet. 
Ledamöterna utgörs av FUBmedlemmar med god 
geografisk spridning över landet. Samtliga ledamöter 
har olika typer av engagemang och kunskap inom 
organisationen. 
 
Under hösten 2021 har stadgekommittén varit aktiv 
och arbetat fram ett första förslag på stadgeändringar 
till förbundsstämman 2022. Beslut från Extra för
bundsstämman 2021 och förslag från enskilda med
lemmar, lokalföreningar och länsförbund har legat till 
grund för det förslag som tagits fram. Förbundsstyrel
sen godkände det första förslaget, som sedan skicka
des ut på remiss till lokalföreningar och länsförbund 
under hösten. 
 
Under våren 2022 kommer stadgekommittén att se 
över inkomna ändringsförslag och justera det som 
behöver justeras, för att sedan lägga fram ett andra 
förslag till förbundsstyrelsen. När förbundsstyrelsen 
godkänt det andra förslaget på stadgeändringar, med 
eventuella revideringar, är förslaget redo för förbunds
stämman 2022. 
 
Under Förbundsstämman 2022 kommer en ny stad
gekommitté att väljas, med uppdrag fram till För
bundsstämman 2024.   
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Jag saknar att  
träffa vem jag vill, att 

 kunna bjuda hem folk till min  
lägenhet i gruppbostaden.

-Röst från FUB:s rapport 
”Efter pandemin vill jag  

leva som vanligt”
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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 2021 har många tillfällen erbjudits FUB-med-
lemmar och allmänhet. De möten som skulle ha 
anordnats fysiskt fick på grund av pandemin ersättas 
av digitala möten och webbinarier. 
 
Utöver möten i arbetsutskott och förbundsstyrelse, 
arbetsgrupper och nätverk har ett stort antal personer 
deltagit i arrangerade aktiviteter. Dessa har bl.a. fått 
del av riktade utbildningsinsatser, exempelvis fortbild-
ning av rättsombud och medlemsrådgivare (se ovan). 

FUB:s 65-årsjubileum
Riksförbundet FUB firade sitt 65-årsjubileum med ett 
digitalt framtidssymposium den 2 december. Hu-
vudtalare var Jonna Bornemark, professor i filosofi 
vid Södertörns Högskola. Presentatörer var Magnus 
Tideman, professor i socialt arbete med inriktning 
funktionshinder på högskolan i Halmstad och gästpro-
fessor på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Fanny Am-
björnsson, professor i genusvetenskap vid Stockholms 
universitet samt författare till den nyutkomna boken 
Om Nadja samt Lars Lööw, överdirektör på Arbets-
förmedlingen. Moderator var Agneta Lagercrantz, 
journalist och författare med inriktning på livsfrågor 
och psykologi.

Symposiet avslutades med ett panelsamtal mellan pre-
sentatörerna och FUB:s förbundssekreterare Christina 
Heilborn. Se alla presentationer, utom Jonna Borne-
marks, och panelsamtalet

Jubileumsdagen avslutades med en digital fest för 
FUB:s medlemmar, lokalföreningar och länsförbund. 
Programledare var Therese Wappsell och Elin Ek. 
Festligheterna bestod av allsång och livemusik av 
FUB:s husband, hälsningar från när och fjärran och 
interaktiva aktiviteter. Inre Ringen Sverige och Ung i 
FUB pratade om sina tankar inför framtiden.
Årets förening utsågs (se nedan) och en vinnare i 
1956-års tävlingen korades.
Intras nya skrift De som gick före lanserades. Skriften 
om FUB:are som visade vägen är skriven av Intras 
redaktör Hans Hallerfors. Se pdf

Både framtidssymposiet och den digitala festkvällen 
inleddes med en ny film som berättar om jubilaren 
med utgångspunkt i premiäråret 1956, se video

Intradagar  
Även Intradagarna 2021 ställdes in på grund av 
pandemin.

IT och medlemssystem  
 
Office 365    
På grund av covid-19 pandemin har det varit nödvän-
digt att ha digitala möten och samarbete på distans 
inom FUB. Styrelseledamöter i FUB:s lokalföreningar 
och länsförbund har haft möjlighet att, utan kostnad, 
använda onlineversionen av Office 365. Microsoft 
Teams är ett av programmen som ingår i Office 365 
och många föreningar har under året använt det för 
sina styrelse- och medlemsmöten.  

Medlemssystem  
Under året har vi fortsatt anpassa medlemssystemet 
utifrån de önskemål som framförts till förbundskans-
liet. Vi på kansliet är tacksamma för alla synpunkter 
om hur vi kan förbättra systemet. Det är mycket värde-
fullt i vårt prioriterade arbete med att säkerställa en 
fortsatt god medlemsvård.   

Stöd till länsförbund och lokalför-
eningar 
 
Resursbanken 
Under 2021 har kansliets organisationsgrupp och 
kommunikationsgrupp arbetat med att 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkltisFyfm4
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/12/de-som-gick-fore-en-skrift-om-fubarna-som-visade-vagen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T7NvmoL3dVw
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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 2022 fortsätter vi arbetet med att förbättra 
Resursbanken med uppdaterat, mer användbart och 
lättillgängligt material. 
 
Besök och kontakt med länsförbund och lokalfören
ingar  
Under 2021 har organisationsgruppen haft mycket 
kontakt med och agerat bollplank gentemot lokalfören
ingar och länsförbund. Till följd av covid19 pandemin 
har kontakten nästan uteslutande ägt rum via mejl, 
telefonsamtal och videomöten. Under en kort peri
od under hösten genomfördes några enstaka fysiska 
besök. 
 
Trots omständigheterna har organisationsgruppen 
lyckats hjälpa flera lokalföreningar och länsförbund i 
deras viktiga arbete. Kontakten har också gett organi
sationsgruppen en bättre bild av läget ute i landet, dvs. 
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 lokalför
eningar och länsförbund har dessutom lyckats ställa 
om till digital verksamhet sedan covid19 pandemin 
slog till. 
 
Under 2022 är ambitionen att fortsätta hålla god kon
takt med lokalföreningarna och länsförbunden, med 
syftet att inspirera och inspireras och vid behov stärka 
föreningarna. 
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 2021 arrangerades en digital länsträff den 17 
november. 37 deltagare deltog under en eftermiddag. 
Under träffen behandlades följande ämnen:   
• 1956klubben (FUB:s företagsvärvningsklubb) 
• Arvfondsprojektet Mitt vuxenliv – Livskunskap 
• Ung i FUB (ungdomsnätverk för FUB:s unga 

medlemmar mellan 15  30 år)
• Så utvecklar vi FUB, tillsammans med förbunds

ordförande Anders Lago 
 
En diskussionspunkt handlade om hur FUB:s arbete 
kan förbättras, dvs. allmänna synpunkter och förbätt
ringsförslag från deltagarna.
Under 2022 planeras för en fysisk länsträff.

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 och personal vid riksförbundets kansli 
har möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. 
 
Under 2021 anordnades två digitala nätverksträffar. 
Den första träffen ägde rum den 14 april och hade 15 
deltagare. Under träffen behandlades följande ämnen: 
 
Arvfondsprojektet Mitt vuxenliv – Livskunskap 
1956klubben (FUB:s företagsvärvningsklubb) 
Samverkan med kommuner och regioner – Att arbeta 
förebyggande 
 
Nätverksträffen innehöll även en diskussionspunkt om 
hur FUB:s arbete kan förbättras.
 
Den 20 oktober ägde den andra nätverksträffen rum. 
Träffen pågick under en eftermiddag tillsammans med 
15 deltagare. Under mötet behandlades ämnena:  
 
Att skriva lättläst – En fördjupning 
Arvfondsprojektet Mitt vuxenliv – Livskunskap 
Ung i FUB (ungdomsnätverk för FUB:s unga medlem
mar mellan 15  30 år)
• FUB Uppsala läns arvfondsprojekt Relationer som 

funkar 
 
Även denna gång fanns en diskussionspunkt med som 
handlade om hur FUB:s arbete kan förbättras.
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För 2022 planeras en fysisk respektive en digital 
nätverksträff. 

Årets FUB-förening 
2021 lanserade Riksförbundet FUB utmärkelsen Årets 
förening. Priset som ska delas ut årligen går till en 
lokalförening eller ett länsförbund som förtjänar att 
uppmärksammas extra. Det kan vara för att lokalför
eningen/länsförbundet i fråga arbetat framgångsrikt 
intressepolitiskt, värvat många medlemmar, bedrivit 
uppskattad verksamhet eller varit en klippa under 
många år. 
 
Under hösten utlyste kansliet, med hjälp av nyhets
brev och andra FUBkanaler, en nomineringstid och 
samlade in nomineringar från medlemmar. En jury 
bestående av fyra anställda vid kansliet utsåg sedan 
en vinnare utifrån nomineringarna. För att undvika en 
jävssituation ingick förtroendevalda inte i juryn. 
 
FUB Mark blev Årets förening 2021. Lokalföreningen 
fick ta emot ett pris i form av ett diplom och 10 000 
kronor. FUB Mark uppmärksammades digitalt den 2 
december, i samband med FUB:s 65-årsfirande. 
 
Under 2022 hoppas vi kunna besöka Årets förening 
för att dela ut priset på plats.

Arbetsgrupp om personer med olika kulturella bak
grunder 
Under våren 2021 startade Riksförbundet FUB en 
arbetsgrupp med fokus på personer med olika kultu
rella bakgrunder. Syftet med arbetsgruppen är att ta 
fram förslag på hur FUB kan jobba vidare för att nå, 
värva och engagera fler personer med olika kulturella 
bakgrunder. Familjeperspektiv och ungdomsperspek
tiv är viktiga i arbetet.  
 
Arbetsgruppen ska även etablera kontakt och samver
kan med relevanta organisationer och verksamheter på 
nationell nivå för att underlätta samverkan på regional 
och lokal nivå. Arbetsgruppen ska dessutom undersö
ka om begreppen ”intellektuell funktionsnedsättning” 
och ”utvecklingsstörning” får konsekvenser i mötet 
med potentiella medlemmar från olika kulturer och 
föreslå hur det i så fall ska hanteras. 
 
Arbetsgruppen består av fem ledamöter, en handle
dare och två anställda från kansliet. Uppdraget ska 
pågå fram till våren 2023. Arbetsgruppen består av 

FUB-medlemmar med god geografisk spridning över 
landet. Samtliga har olika typer av engagemang och 
kunskap inom ämnet och om organisationen. Arbets
gruppen har under året blivit processledd av kunskaps
företaget Amphi, som arbetar med förändringsarbete 
med syftet att göra verksamheter inkluderande och 
ickediskriminerande.

Delaktighetsfonden 
Under 2021 lanserades Delaktighetsfonden, som 
finansieras av pengar från Postkodlotteriet, Folkspels 
extrautdelning och uteblivna medlemsavgiftsutbetal
ningar (att lämna in årsmöteshandlingar är krav för 
lokalföreningar och länsförbund, annars får man inte 
sin del av medlemsavgiftsutbetalningen, utan dessa 
pengar förs då över till Delaktighetsfonden).  Pengar 
kommer att betalas ut årligen från Delaktighetsfonden 
efter inkomna ansökningar.

Fondens ändamål är att ge fler FUB-medlemmar med 
intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att delta 
i olika aktiviteter anordnade av Riksförbundet FUB, 
exempelvis Intradagarna, Inre Ringens inspirations
helg, riksstämman och förbundsstämman. Medlem
skap i FUB är ett krav för ansökningar från enskilda 
personer. 

Lokalföreningar och länsförbund inom FUB har 
möjlighet att söka fondmedel för att arrangera med
lemsaktiviteter för personer med intellektuell funk
tionsnedsättning och deras anhöriga. Aktivistveckan 
är en ypperlig aktivitet att söka medel för. Medlemsak
tiviteter som uppmanar deltagare att bli medlemmar i 
FUB prioriteras. 
 
Till följd av covid19 pandemin delades det under 2021 
endast ut pengar till lokalföreningar och länsförbund. 
Ansökningsperiod, utbetalning och annat kopplat till 
fonden ägde rum i likhet med övriga FUBfonder.
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Sponsringsgruppen

1956-klubben
Under året har insamling pågått till 1956klubben, som 
bildades 2016. 1956klubben vänder sig till företag 
som vill vara med och sponsra FUB lokalt och på 
riksnivå. Kostnaden är 1 956 kronor för ett år. Under 
2021 hölls en tävling, där den lokalförening som vär
vat flest sponsorer vann 10 000 kronor. Vinnare blev 
FUB Kristianstad. Under 2021 fick lokalföreningarna 
hela summan 1 956 kronor för varje nytt företag som 
de värvade. Under 2021 sponsrade 35 företag FUB, 
vilket gav 68 460 kronor. Nytt för innevarande år är 
att sponsorer som värvades under oktober – december 
2021 är med under 2022. 

Utöver 1956klubben har sponsringsgruppen ett pågåen
de arbete med att få företag att stötta FUB på olika sätt.
 

Insamlingsgruppen
 
Julkampanj 
Kansliets arbetsgrupp för insamling fortsatte under 
2021 att arbeta för att öka organisationens intäkter. 
Likt föregående år gjordes en särskild satsning för 
insamling inför julen. Även i år marknadsförde vi 
möjligheten att köpa ett digitalt gåvobevis för att stödja 
Riksförbundet FUB:s arbete. Julkampanjen syntes på 
Facebook, Instagram, på webbplatsen fub.se samt i 
tidningen Unik. Utöver det digitala gåvobeviset mark
nadsförde vi också möjligheten att stödja FUB genom 
att skänka en gåva via Swish. Kampanjen genomför
des med det digitala insamlingsverktyget Adoveo.  
 
Födelsedagsinsamlingar på Facebook 
Privatpersoner kan på Facebook välja att starta in
samlingar till ideella organisationer i samband med 
sin födelsedag. Sedan 2020 finns möjligheten att välja 
Riksförbundet FUB som mottagande organisation. 
Under året har 33 078 kronor samlats in via Facebook 
och födelsedagsinsamlingar. 

 Internationell verksamhet 
 
MyRight  
MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens 
plattform för internationellt utvecklingssamarbete. 
Samarbetet sker i partnerskap mellan svenska funk
tionshindersorganisationer och deras motsvarigheter i 
MyRights samarbetsländer. MyRight och dess med
lemmar driver utvecklingsprojekt med fokus på upp
byggnad och förstärkning av funktionshinderrörelsen i 
projektländerna, utifrån FN:s konvention om rättighe
ter för personer med funktionsnedsättning. 
 
Genom sex utvecklingsprojekt, som drivs av fem lo
kalföreningar och ett länsförbund, var FUB verksamt i 
fyra programländer under 2021: 
 
• Ett projekt i Bolivia (FUB Berg) 
• Ett projekt i Nepal (FUB Örebro) 
• Två projekt i Nicaragua (FUB Jämtlands län) 

(FUB Östersund) 
• Ett regionalt projekt mellan Bolivia och Nicaragua 

(FUB Strömsund) 
• Ett projekt i Rwanda (FUB Åre) 
 
Målgrupp för projekten är personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Projekten 
syftar till att stärka målgruppen, utveckla funktions
hinderorganisationerna och påverka beslutsfattare och 
myndigheter att ta ett större ansvar för detta arbete. 

Association Global Inclusion (AGI) bildades i slutet 
av 2020 av FUB Jämtland. I AGI ingår alla nuvarande 
FUBprojekt i Jämtland. Under 2021 har Riksförbun
det FUB och AGI samarbetat. AGI har även haft det 
ekonomiska ansvaret för projekten under året. Detta 
samarbete pågår fram till och med den 31 december 
2022, i samband med att Riksförbundet FUB:s pro
jektansvar för samtliga projekt i Jämtland upphör. Från 
den 1 januari 2023 har AGI ensamma det fulla ansva
ret för alla projekt som berör lokalföreningarna och 
länsförbundet i Jämtland. AGI och Riksförbundet FUB 
kommer att samarbeta på det lokala planet. 
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FUB:s projekt
FUB:s Förbundsstyrelse har slagit fast att FUB aktivt 
och framåtsyftande dels ska engagera sig i utveck-
lingsprojekt, dels verka för att etablera goda kontakter 
med forskningsmiljöer inom olika discipliner. Liksom 
tidigare år har Riksförbundet FUB under 2021 varit 
engagerat i flera projekt.  
  
Det har handlat om projekt i riksförbundets regi med 
medel från Arvsfonden, Postkodlotteriet och Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 
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, då FUB verkar för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar och 
med olika grad av funktionsnedsättning.   
  

Arvsfondsprojekt   

I september 2020 startade FUB:s projekt Mitt vuxenliv 
- livskunskap som pågår till september 2023.  Pro-
jekten DigiJag och Vi är med! avslutades våren 2021. 
Riksförbundet FUB är även samarbetspartner i ett 
antal pågående Arvsfondsprojekt: KomBo, Relationer 
som funkar, Språket som nyckel och Det handlar om 
trygghet. 

DigiJag   
”Min digitala livsplattform DigiJag – En digital 
kognitivt tillgänglig lärmiljö” är ett treårigt projekt, 
som beviljats närmare 8,3 miljoner kronor av Arvsfon-
den. DigiJag startade upp i mars 2018 och avslutades i 
februari 2021. I projektet har FUB, föreningen Be-
gripsam, Axess lab och Mora folkhögskola utvecklat 
en nätbaserad pedagogisk modell och en digital lär-
plattform, DigiJag, som stödjer personer med måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning i det livslånga läran-
det.  Syftet med livsplattformen är att öka den digitala 
delaktigheten för målgruppen.     

Projektet avslutades med en webbsänd DigiJag- gala 
som sågs av över 500 personer. 
Deltagare från utbildningen Anpassad IT vid Mora 
folkhögskola medverkade liksom bland andra FUB:s 
förbundssekreterare Christina Heilborn, pedagog 

Cecilia Olsson och Fredrik Malmberg, generaldirektör 
vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Klicka för att komma till projektets webbplats
Klicka för att komma till Digijag-galan
   
Vi är med!   
För att öka kunskapen om personer med flerfunktions-
nedsättning och deras livsvillkor startade FUB ett 
Arvsfondsprojekt under hösten 2018. Projektet avsluta-
des i april 2021. 
Målet för projektet var att utveckla ett Vi är med!-me-
todpaket, bestående av en arbetsmodell som genom 
förbättrad kommunikation och samspel, skapar aktivi-
tet och delaktighet i det dagliga livet, i daglig verk-
samhet, 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 med projektet var att personal som arbetar nära 
personer med flerfunktionsnedsättning skulle få till-
gång till metoder och material, som kan medföra ökad 
skicklighet och större tillfredsställelse med arbetet. 
Målet var även att anhöriga skulle få tillgång till meto-
der och material, som kan leda till bättre kontakt och 
en större tillfredsställelse i kontakten med den närstå-
ende personen med flerfunktionsnedsättning. 
I projektet fick 13 vuxna personer med flerfunktions-
nedsättning prova olika kommunikationsstöd. Resul-
tatet visar att personer med flerfunktionsnedsättning 
blev mer delaktiga och vakna och intresserade av sin 
omgivning. Personal och anhöriga tyckte att de hade 
blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De 
hade lärt sig samspela bättre och insett det viktiga med 
att vänta in responsen hos personen med flerfunktions-
nedsättning.   

Projektet avslutades våren 2021 med fyra webbina-
rier, där projektets resultat och metodpaket presenterades. 

Metodpaketet innehållande utbildningsavsnitt/webbut-
bildning och metodhandbok finns tillgängligt på Natio-
nellt kompetenscentrum anhörigas, Nka, se webbplats  

https://www.digijag.se/#/
https://www.fub.se/nyheter/valkommen-till-digijag-galan/
https://anhoriga.se/viarmedpaketet
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Mitt Vuxenliv - Livskunskap   
Den 1 september 2020 startade FUB:s Arvsfondspro
jekt Mitt vuxenliv  Livskunskap. Projektet kommer 
att utveckla digitala utbildningsmaterial och verk
tyg samt kompletteras med en lärarhandledning för 
skolpersonal och handledning för andra som i sin 
profession eller privat möter unga med intellektu
ell funktionsnedsättning. En kurs i livskunskap för 
gymnasiesärskolan är under utvecklande. Kursen tas 
fram för att kunna bli en del av kursplanen för gymna
siesärskolans nationella program. Syftet är att ge unga 
med intellektuell funktionsnedsättning verktyg för att 
kunna göra informerade val när det gäller vuxenbli
vande och föräldraskap.    

Materialet och verktygen som tas fram i Mitt vuxenliv 
 Livskunskap ska kunna användas både i skolan och
på fritiden av unga personer med intellektuell funk
tionsnedsättning. Projektet är ett samarbete mellan
Riksförbundet FUB, SUF Kunskapscentrum, fören
ingen Begripsam och Axess Lab. I projektet ingår sex
gymnasiesärskolor, runt om i landet, där eleverna är
medskapande i utvecklingen av de digitala verktygen
och kursmaterialet och personal i utvecklingen av
handledning och lärarhandledning.

Projektet har i stora drag följt projektplanen och haft 
ett bra tempo för att nå det taktiska målet, dvs. ut
vecklandet av digitala verktyg. Under sommaren 2021 
ordnade projektet sommarjobb för sex unga som gick 
på, eller precis hade tagit studenten från gymnasiesär
skolan. Ungdomarna arbetade under en sexveckorspe
riod med produktutveckling av en gamification, ett sätt 
att lära genom spel, på temat färdigheter. Föreningen 
Begripsam var delaktiga i sommarjobbsprojektet och 
stod som arbetsgivare. Samarbetet sommarkollegor 
emellan bedrevs helt på distans, som verktyg användes 
videoplattformen Zoom och den virtuella whiteboar
den Miro.  

Under år 1 har projektet jobbat mycket med kom
munikation och spridning. Projektet finns idag på 
Instagram, Facebook och Twitter. Projektet har 
kommunicerats till alla gymnasiesärskolor som har 
nationella program genom spridningen av platsannon
sen för sommarjobb. 

Under år 2 fortsätter arbetet med utvecklingen av 
digitala verktyg och arbetet med projektets strategiska 
mål intensifieras, dvs. att utveckla en gymnasiesärsko
legemensam kurs för de nationella programmen och 
en lärarhandledning. En hemsida kommer att utveck
las under våren. En expertgrupp där Skolverket och 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, ingår 
kommer att följa arbetet med utvecklingen av kursen. 
Under år 2 kommer även en omfattande kartläggning 
av användningen av bildstöd inom särskolan, Komvux 
som särskild utbildning, habilitering och LSSverk
samheter som gruppbostäder/servicebostäder och 
daglig verksamhet att göras genom en enkät, vilket 
kommer att leda till stor spridning av projektet. 
Länk till projektet 

Postkodlotteriets specialprojekt

Volymen på max
Projektet Volymen på max, som finansierades av Post
kodlotteriet, avslutades den 31 mars 2021. Den 23 mars 
arrangerades ett livesänt slutseminarium där projekt
medarbetare, personal från kansliet och medlemmar 
deltog. Redan under hösten 2020 bytte Volymen på 
max namn till Ung i FUB. 

https://www.fub.se/om-fub/projekt/arvsfondsprojekt/mitt-vuxenliv-livskunskap/ 
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Ung i FUB
Under 2021 fortsatte Ung i FUB sitt arbete i de fem 
lokalföreningar som var anslutna och samtalsgrupper
na fortsatte med sina ungdomsträffar. Samtidigt har vi 
arbetat för att få fler lokalföreningar att ansluta sig till 
nätverket. På grund av Covid19 pandemin behövde 
grupperna anpassa sig efter föränderliga restriktioner 
och varvade fysiska och digitala möten. Ung i FUB 
har haft gäster som Caroline Arvidsson, Fritidsförbun
det och Arvsfondsprojektet Relationer som funkar.  

I början av 2021 träffade Ung i FUB dåvarande kultur 
och demokratiminister Amanda Lind, för att prata om 
situationen för ungdomar och unga vuxna med intel
lektuell funktionsnedsättning under pandemin.  

Under våren 2021 lanserade Ung i FUB sin egen 
podcast Ung i FUBpodden. Podcasten gjordes till
sammans med medlemmar från Ung i FUB Uppsala 
och Ung i FUB Klippan/Åstorp. Det blev 10 avsnitt av 
podcasten, som finns tillgängliga på Spotify och Acast.  

Under 2021 anslöt sig FUB Göteborg och FUB Örebro 
till nätverket. I skrivande stund finns Ung i FUB i sex 
lokalföreningar. 

I slutet av 2021 gick Ung i FUB med i följande nät
verk:
• Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT.
• Nätverket för att tjäna unga ledare.
• Demokratiforum (Elevernas Riksförbund).

Ung i FUB har under året medverkat vid ett antal mö
ten både internt och extern t.ex. vid DigiJag Javisst!, 
läns och nätverksträffar och Unga Örnars konferens 
Jämlik barndom.

Ungdomsforumet Aktivism för alla 
Den 9 – 10 oktober anordnade Ung i FUB sitt första 
nationella ungdomsforum Aktivism för alla i Sund
byberg. En arbetsgrupp hade under året tillsammans 
med FUB:s unga medlemmar arbetat fram ungdoms
forumets innehåll. Under forumet träffades unga 
medlemmar i FUB för att prata om och skapa aktivism 
tillsammans. Aktivism för alla är finansierat med 
projektmedel från Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågor, MUCF. Det är det första projekt 
som har Ung i FUB som avsändare, projektägare är 
Riksförbundet FUB. 

Inom ramen för Aktivism för alla togs följande fram: 
• En kortfilm av dokumentärfilmaren Danielle

Liljeqvist
• Ett lättläst dokument om ungdomsforumet
• En mall för hur man kan ha framtida ungdomsfo

rum
• En skrivelse om gymnasiesärskolan som skicka

des till utbildningsminister Anna Ekström. Skri
velsen undertecknades av Ung i FUB, Inre Ringen
Sverige och Riksförbundet FUB:s arbetsgrupp för
skola och arbete.

Under Aktivism för alla samverkade Ung i FUB med 
Ungdom mot rasism, SETTINGS, som arbetar för mer 
inkluderande organisationer, ungdomsorganisationen 
Unga Kontoret, Högalids folkhögskola och Tierps 
gymnasiesärskola. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Organisation
Riksförbundet FUB har sitt förbundskansli i Solna. Förbundskansliet arbetar med det intressepolitiska påverkansarbetet,
att ge stöd och service till lokalföreningar, länsförbund, förbundsstyrelse, sektioner inom Inre Ringen och dess
riksstyrelse samt kommunikation. Kansliet leds av förbundssekreterare Christina Heilborn. 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 rättsombud och medlemsrådgivare. 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.

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 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 intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, genom att tillvarata deras kunskap och erfarenheter.

Samarbeten
FUB är medlem i Funktionsrätt Sverige som är en paraplyorganisation för ett stort antal funktionsrättsförbund inom
Sverige. Riksförbundet FUB ingår i Inclusion Europe som är en europeisk sammanslutning av olika
funktionsrättsförbund. FUB är medlem i organisationen MyRight där några lokalföreningar inom FUB:s organisation
driver internationella projekt.
Ett medlemskap finns även i det nordiska samarbetet genom Nordic Inclusion, tidigare Nordiska Samarbetsrådet (NSR).
FUB är förmånstagare hos Postkodlotteriet, som även finansierar specialprojekt. Under 2018 startades specialprojektet
”Volymen på Max!” som 2021 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 och följer därmed Giva Sveriges kvalitetskod för insamlingsorganisationer.
Svensk insamlingskontroll har haft fortsatt förtroende för FUB att ha ett så kallat 90-konto.
För att uppnå uppsatta mål arbetar FUB dels med intressepolitiskt påverkansarbete, dels med kunskapsspridning internt
inom organisationen 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 och situation både för makthavare och allmänheten.
Under 2021 arbetade Riksförbundet FUB med LSS, personalkompetens i LSS-verksamhet, skola och utbildning, arbete
och daglig verksamhet samt ställföreträdarskap som prioriterade intressepolitiska områden. Att synliggöra FUB:s
prioriterade områden via våra mediala kanaler är ett viktigt arbete som stärker förbundet att uppnå de uppsatta målen.
Detta görs via Riksförbundet FUB:s olika kommunikativa kanaler som hemsida, sociala medier, tidningen Unik och
nyhetsbrev.
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Ett arbete med att stärka upp lokalföreningarna och länsförbunden 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 har arbetat hemifrån. Kansliet har dock hållit öppet och bemannats av två medarbetare. Förbundssekreteraren
har regelbundet varit på kansliet. Flera aktiviteter och evenemang har fått ställas in eller planerats om så att de har
kunnat genomföras digitalt. Flera intressepolitiska aktiviteter har gjorts med anledning av konsekvenser av pandemin
för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning.

En omorganisation har gjorts på kansliet för att effektivisera arbetet och frigöra tid för förbundssekreteraren i rollen
som både chef för kansliet och representant för FUB i olika interna och externa sammanhang. Rollerna som
gruppsamordnare för det intressepolitiska påverkansarbetet respektive organisationsstöd har gjorts om till gruppchefer.

Resultat och ställning
Resultatet för Riksförbundet FUB 2021 är närmare nio miljoner kronor. Hälften avser outnyttjade medel på grund av
inställda aktiviteter med anledning av pandemin. Det avser främst planerade kostnader för stämmor, möten, resor,
lokaler, arvoden, traktamenten, kost och logi. Hälften avser värdepappersökning samt arv och testamenten.
Förbundsstyrelsen beslutade i november 2021 om att år 2022 göra en särskild satsning på ett demokratiläger för
förstagångsväljare med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt en utveckling av Ung i FUB
nationellt och lokalt. Ett annat område som kommer att utvecklas under 2022 är kommunikationsinsatser och
opinionsbildning inklusive hemsidan för ökad tillgänglighet. En kommunikationsbyrå kommer att anlitas för detta.

Användning av finansiella instrument
Innehavet av Nordic Microcap Investment AB skrivs ner till ett värde av 0 kr. Under flera år har styrelsen för bolaget haft
en avvecklingsplan, som hela tiden fått förlängt slutdatum och bolagets egna kapital har minskat genom externa
kostnader för drift av bolaget och flera av bolagets innehav har bokförts till 0 kr. Osäkerheten är därför stor om det blir
någon likvid för FUB när bolaget likvideras. Med detta som utgångpunkt väljer FUB att göra en nerskrivning av hela
resterande värdet av innehavet.

Placeringspolicy
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. Placeringspolicyn är antagen av förbundsstyrelsen och
reglerar krav, risker och etik.

Medlemmar
FUB är organiserat i tre nivåer: riksförbund, länsförbund och lokalföreningar. Idag finns det 20 länsförbund och 152
lokalföreningar. Medlemskapet är knutet till en lokalförening. Lokalföreningarna hade totalt vid utgången av 2021, 24
251 medlemmar. 2020 var det 24 835 medlemmar. Det går att vara huvudmedlem för 300 kronor per år eller
familjemedlem för 60 kronor per år.
Det högsta beslutande organet inom FUB är förbundsstämman. År 2021 hölls en extra förbundsstämma digitalt.
Förbundsstämma hålls sedan 2018 vartannat år.
Hållbarhetsupplysningar
Som grund för hållbarhetsarbetet ligger FUB:s värdegrund och vision. Målgrupperna för vårt arbete omfattar våra
medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och 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. 
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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 pappersdistribution. Policyer finns 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 grupper, och genom medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och kompetensutveckling.
Riksförbundet FUB har kollektivavtal och kansliets ledning har ett nära samarbete med den fackliga klubben och
skyddsombud.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förbundsstämman antog en ny verksamhetsinriktning för 2020 - 2024. Den 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. 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, och
genom att tydliggöra FUB:s varumärke genom den grafiska profilen. Samarbetet med Inre Ringen fortsätter 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
Förbundsstämman valde Anders Lago till ny förbundsordförande i maj 2021, och efterträdde Harald Strand.
Förbundsstyrelsen har sammanträtt sex gånger under 2021, varav ett möte var fysiskt.
Styrelsens sammansättning efter förbundsstämman 2021:
Anders Lago, förbundsordförande
Jan-Åke Wendel, 1:e vice ordförande
Elisabeth Ingvarsson, 2:e vice ordförande
Ordinarie ledamöter:
Krister Ekberg
Monika Gebart
Gert Iwarsson
Therese Nilsson
Elisabeth Sandlund
Monica Stjernsten
Ersättare:
Lars Jalkevik
Ing-Marie Olofsdotter
Jeanette Persson

Inre Ringen Sveriges styrelse
Inre Ringen Sveriges styrelsearbete har drabbats tydligt av pandemin. Styrelsen har dock haft en snabb inlärningskurva
gällande distansmöten och digitala möten har genomförts. Ett fysiskt möte kunde äga rum i november.
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Val till Inre Ringens styrelse, sker vid riksstämman, som ägde rum digitalt i maj 2021. Markus Petersson valdes till ny
ordförande, och efterträdde Anna Hildingsson.
Styrelsens sammansättning efter riksstämman 2021:
Markus Petersson, ordförande
Elin Vesterlund, vice ordförande
Anna Hildingsson
Sandra Johansson
Gunilla Karlsson
Mattias Melin
Kristine Petersson
Therese Wappsell

Anställda
Riksförbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och har kollektivavtal genom Unionen och
Akademikerförbunden. Under 2021 har 26 personer varit anställda för förbundskansliets uppgifter varav 15
tillsvidareanställda, en vikarie för föräldraledig, 10 projektanställda samt en konsult.
Fördelning enligt följande:
Ledning (1)
Ombudsmän/Jurister (5)
Webb/Kommunikation/Insamling (2)
Redaktör (1)
Medlemsservice/IT/Allmän administration/Föreningsutveckling (5)
Föreningsutveckling/Insamling/Kommunikation (1)
Projektanställda (10)
Ekonomi (konsult) (1)
Ekonomi och löneadministrationen hanteras enligt avtal av NetOffice Ekonomi AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812
Medlemsavgifter 3 595 2 741 2 859 3 058
Gåvor o bidrag 26 730 27 035 24 559 20 650
Övriga intäkter 1 202 1 286 1 006 2 348
Resultat efter finansiella poster 8 684 967 -33 182
Balansomslutning 44 819 42 144 39 314 41 899
Antal anställda, st 26 26 23 17
Antal medlemmar, st 24 251 24 835 25 225 22 490
Antal lokalföreningar, st 152 152 153 151
Antal länsförbund, st 20 20 20 19
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

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

Ändamåls- Balanserat Årets Summa
bestämda resultat resultat kapital

medel
Belopp vid årets ingång 4 280 25 595 967 30 842
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning 967 -967 0
Förändring
ändamålsbestämda medel -107 -1 -108
Årets resultat 8 684 8 684
Belopp vid årets utgång 4 173 26 561 8 684 39 418
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RESULTATRÄKNING 1

2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 3 595 2 741
Gåvor 2 11066 9068
Bidrag 2 15664 17967
Nettoomsättning 3 1 202 1 286

Summa verksamhetsintäkter 31 527 31 062

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -24 221 -24 730
Medlemskostnader -397 -394
Insamlingskostnader -247 -197
Administrationskostnader -1328 -3 937
Summa verksamhetskostnader 4, 5 -26 193 -29 258

Verksamhetsresultat 5 334 1 804

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 3 349 -837
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1
Summa resultat från finansiella investeringar 3 348 -838

Resultat efter finansiella poster 8 684 967

Resultat före skatt 8 684 967

Årets resultat 8 684 967
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BALANSRÄKNING 1

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 7 678 991
Summa immateriella anläggningstillgångar 678 991

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 10 400 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 27 898 23 948
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 298 24 448

Summa anläggningstillgångar 28 976 25 439

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 18
Övriga fordringar 1 019 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 058 1 603
Summa kortfristiga fordringar 3 081 1 757

Kassa och bank
Kassa och bank 12 762 14 948
Summa kassa och bank 12 762 14 948

Summa omsättningstillgångar 15 843 16 705

SUMMA TILLGÅNGAR 44 819 42 144
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2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Donationskapital 26 560 25 595
Ändamålsbestämda medel 13 4 172 4 280
Årets resultat 8 684 967

Summa eget kapital 39 416 30 842

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 908 1 503
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14, 15 876 6 378
Övriga skulder 2 437 1 734
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 182 1 687

Summa kortfristiga skulder 5 403 11 302

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 819 42 144
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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 2021 2020
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten 11 000 9 016
Företag 67 53
Summa gåvor 11 067 9 069

Bidrag som redovisats som intäkt
Andra organisationer 6 742 9 202

Summa bidrag 6 742 9 202

Offentliga bidrag
Staten 8 923 8 765
Summa offentliga bidrag 8 923 8 765

Summa bidrag 15 665 17 967

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 11 067 9069
Bidrag som har redovisats som intäkt 15 665 17 967
Summa insamlade medel 26 732 27 035

Not 3 Nettoomsättning 2021 2020

Försäljning informationsmaterial, FUB-produkter mm. 43 20
Deltagaravgifter 0 -2
Prenumerationer 110 49
Annonser 612 647
Tjänster, utbildningar och föreläsningar 135 9
Övriga intäkter 302 563

1 202 1 286
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Not 4 Personal 2021 2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 1 230 1 324
Övriga anställda 8 678 8 155
Totala löner och andra ersättningar 9 908 9 479

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader 3 574 3 910
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 58 277
(varav pensionskostnader till övriga anställda) 349 952

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 13 483 13 389

Medelantalet anställda
Män 5 5
Kvinnor 14 14
Medelantalet anställda 19 19

Könsfördelning i företagets styrelse
Män 4 4
Kvinnor 5 4

Könsfördelning i företagets ledning
Kvinnor 1 1

Not 5 Operationella leasingavtal 2021 2020

Förfallotid för framtida leasingavgifter
Inom ett år 518 644
Senare än ett år men innan fem år 932 740

Kostnadsförda leasingavgifter
Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret 558 655

Ingångna väsentliga leasingavtal
I organisationens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 2021 2020
anläggningstillgångar

Utdelning på finansiella innehav 461 344
Resultat vid försäljning av finansiella innehav 3 112 -733
Nedskrivning -223 -448

3 349 -837
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Not 7 Immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 565 1 565
Utgående anskaffningsvärden 1 565 1 565

Ingående avskrivningar -574 -261
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -313 -313
Utgående avskrivningar -887 -574

Redovisat värde 678 991

Not 8 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31

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

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 248 1 248
Utgående anskaffningsvärden 1 248 1 248

Ingående avskrivningar -1 248 -1 248
Utgående avskrivningar -1 248 -1 248

Redovisat värde 0 0

Not 10 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 900 900
Utgående anskaffningsvärden 900 900

Ingående nedskrivningar -400 -400
Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar -100 0
Utgående nedskrivningar -500 -400

Redovisat värde 400 500

Dotterföretag Org.nr Säte
Aktiebolaget Kunskap och
kompetens - FUB 556533-6939 Stockholm

Antal andelar 100 100
Kapitalandel 100 100
Rösträttsandel 100 100

Redovisat värde 400 500
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Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 25 485 25 733
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 47 387 30 816
Försäljningar/utrangeringar -43 314 -31 064
Utgående anskaffningsvärden 29 559 25 485

Ingående nedskrivningar -1 538 -1 489
Förändringar av avskrivningar
Årets nedskrivningar -123 -48
Utgående avskrivningar -1 661 -1 538

Redovisat värde 27 898 23 948

Marknadsvärde per 211231 är 49.027.233 kr

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 146 152
Upplupna intäkter 1 517 1 130
Övriga poster 395 321
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 058 1 603

Not 13 Ändamålsbestämda medel 2021-12-31 2020-12-31

Åke Johanssons Fond 64 64
FUB:s Fritidsfond 124 123
Märta Bergdahls gåva 1 543 1 590
Gunilla Öbrings dödsbo 1 084 1 101
Linhammars minnesfond 1 358 1 403
Summa ändamålsbestämda medel 4 172 4 280

Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 6 378 5 482
Erhållet under året 703 10 098
Ianspråktaget under året -6 205 -9 202
Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag 876 6 378

Not 15 Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2021-12-31 2020-12-31

Bidrag från Postkodlotteriet 0 1 035
Bidrag från Allmänna arvsfonden 532 4 286

Bidrag från MUCF 344 1 056

Summa specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag 876 6 378
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 425 382
Upplupna sociala avgifter 132 120
Övriga upplupna kostnader 624 1 186
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 182 1 688

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 om en exitplan som
innebär att bolaget skall avyttra sina tillgångar senast 2021-12-31.
Bolaget skall likvideras under första kvartalet 2022. Exitplanen är påbörjad men likviderings datumet har skjutits upp till
senare halvan av 2022 med anledning av pandemin och att stor osäkerhet råder om tillgångarnas verkliga värde.

Med anledning av innehavets osäkra värde väljer FUB att göra en avskrivning på 123.500 kr så innehavets värde blir till 0
kr i årsredovisningen får 2021.

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Pandemin påverkar fortsatt verksamheten som i flera delar måste ställas om till digitala lösningar och ibland även ställas
in, eftersom FUB har medlemmar som tillhör riskgrupper. Det finns en oro att medlemmar lämnar och att det blir svårt
att värva nya på grund av inställda aktiviteter lokalt.

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

Förbundsstämman i maj kommer att hållas digitalt.

Riksförbundet har för året 2022 en god likviditet.
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UNDERSKRIFTER

Stockholm

Anders Lago Jan-Åke Wendel
Riksf FUB:s ordförande 1:e vice ordförande

Elisabeth Ingvarsson Gert Iwarsson
2:e vice ordförande

Therese Nilsson Elisabeth Sandlund

Monica Stjernsten Monika  Gebart

Krister Ekberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Michel Gonzales Velles Kerstin Tegnér
Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten
Auktoriserad revisor
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Verification

Transaction ID rJMezWMjM9-rkWz-fjMq

Document ÅR fub.pdf

Pages 17

Sent by Jasmine Hamidi

Signing parties

Anders Lago anders.lago@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Jan-Åke Wendel jan-ake.wendel@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Elisabeth Ingvarsson elisabeth.ingvarsson@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Krister Ekberg krister.ekberg@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Monika Gebart monika.gebart@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Gert Iwarsson gert.iwarsson@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Therese Nilsson therese.nilsson@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Elisabeth Sandlund elisabeth.sandlund@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Monica Stjernsten monica.stjernsten@fub.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Michel Gonzales Velles michelvelles@yahoo.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Kerstin Tegnér kerstin.tegner@telia.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Maria Karlsten maria.karlsten@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to jan-ake.wendel@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to anders.lago@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to elisabeth.ingvarsson@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to gert.iwarsson@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to krister.ekberg@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to therese.nilsson@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,
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E-mail invitation sent to kerstin.tegner@telia.com
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to elisabeth.sandlund@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to monika.gebart@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to michelvelles@yahoo.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to maria.karlsten@se.gt.com
2022-03-25 11:03:28 CET,

E-mail invitation sent to monica.stjernsten@fub.se
2022-03-25 11:03:28 CET,

Clicked invitation link Elisabeth Ingvarsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 11:04:02 CET,IP address: 83.249.71.220

Document signed by ELISABETH INGVARSSON
Birth date: 30/03/1960,2022-03-25 11:05:27 CET,

Clicked invitation link Therese Nilsson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15,2022-03-25
11:10:08 CET,IP address: 185.205.225.104

Document signed by Amanda Therese Nilsson
Birth date: 22/06/1995,2022-03-25 11:11:08 CET,

Clicked invitation link Gert Iwarsson
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 11:11:42 CET,IP address: 90.142.55.135

Clicked invitation link Elisabeth Sandlund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 11:13:35 CET,IP address: 213.89.134.90

Document signed by GERT IWARSSON
Birth date: 25/06/1952,2022-03-25 11:14:14 CET,

Document signed by Irma Elisabeth Sandlund Gäfvert
Birth date: 12/07/1951,2022-03-25 11:15:05 CET,

Clicked invitation link Anders Lago
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.46,2022-03-25 11:21:59 CET,IP address: 188.150.169.72

Document signed by ANDERS LAGO
Birth date: 31/10/1956,2022-03-25 11:22:41 CET,

Clicked invitation link Krister Ekberg
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.59 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 11:53:26 CET,IP address: 81.228.153.188

Document signed by KRISTER EKBERG
Birth date: 20/08/1976,2022-03-25 11:55:27 CET,
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Clicked invitation link Monika Gebart
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; PCT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36,2022-03-
25 13:00:15 CET,IP address: 81.8.178.131

Clicked invitation link Monica Stjernsten
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; I4312) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36,2022-03-
25 13:00:29 CET,IP address: 81.231.37.197

Document signed by Carola Monika Birgitta Stjärnsten
Birth date: 12/04/1963,2022-03-25 13:03:45 CET,

Clicked invitation link Jan-Åke Wendel
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 15:11:37 CET,IP address: 213.114.123.202

Document signed by Jan Åke Vallentin Wendel
Birth date: 28/01/1947,2022-03-25 15:13:56 CET,

Clicked invitation link Kerstin Tegnér
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-25 16:51:07 CET,IP address: 81.230.81.46

Document signed by Kerstin Tegnér
Birth date: 17/09/1945,2022-03-25 16:52:55 CET,

Document signed by Monika Elisabet Gebart
Birth date: 18/11/1962,2022-03-25 16:57:47 CET,

E-mail invitation sent to michelvelles@yahoo.se
2022-03-28 09:43:40 CEST,

Clicked invitation link Michel Gonzales Velles
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-29 12:02:39 CEST,IP address: 90.129.203.24

Document signed by Michel Rafael Gonzales Velles
Birth date: 19/12/1969,2022-03-29 12:05:50 CEST,

Clicked invitation link Maria Karlsten
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-29 12:45:45 CEST,IP address: 90.235.84.249

Document signed by Maria Karlsten
Birth date: 31/03/1964,2022-03-29 12:46:24 CEST,
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Förbundsstämma i Riksförbundet FUB 
Org.nr. 802006-1704 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet FUB 
för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar" samt "Lekmannarevisorernas ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förbundet inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Lekmannarevisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av förbundets resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Riksförbundet FUB för år 2021. 
Vi tillstyrker att Förbundsstämma beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den      2022 

Michel Gonzales Velles Kerstin Tegnér 

Lekmannarevisor   Lekmannarevisor 

Grant Thornton Sweden AB 

Maria Karlsten 
Auktoriserad Revisor 
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