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Ordförande har ordet!

En aktiv och bra FUB lokalförening är ofta nyckeln 
till goda levnadsvillkor för personer med LSS-
insatser!

I en stor vetenskaplig studie 2010 konstaterades 
att stödet till funktionshindrade i kommunerna  
varierar stort. Något som även Socialstyrelsen i sina  
uppföljningar av LSS upptäckt. Vissa kommuner gav 
mer än tio gånger så mycket i handikappstöd som 
andra! Forskningsprojektet konstaterade att det inte 
berodde på kommunens ekonomi. Det som istället 
gjorde den stora skillnaden var om det fanns eld-
själar och ambitioner hos politiker, tjänstemän och/
eller hos handikapporganisationerna.

Vi som representerar intresseorganisationerna har 
en viktig roll i den kommunala politiken och behövs 
lokalt för våra medlemmar! Idag fattas de flesta vik-
tiga beslut som berör den enskilde på lokal nivå. 
Intresseorganisationerna har genom LSS möjlighet 
att vara med att påverka de beslut som direkt berör 
våra medlemmars liv. Men för att få delta i den lag-
stadgade samverkan som LSS anger i paragraf 15:7, 
måste de (minst 1) som samverkar bo i kommunen.

Lokalföreningen är den viktigaste delen av FUB! 
Det är på lokal nivå livet för våra funktionshindrade 
bestäms, då kommunerna har huvudansvaret för LSS 
och därmed till att våra medlemmar skall få goda 
levnadsvillkor. Det är således avgörande att intres-
seorganisationerna är med lokalt och sprider kun-
skap om funktionshindrades villkor och samtidigt är 
med och påverkar hur lagstiftningen tillämpas i kom-
munen. 

Att vi intresseorganisationer behövs och är aktiva 
är nödvändigare än tidigare, då de goda lagar vi 
har inte följs enligt intentionerna av kommunerna, 
försäkringskassan eller av förvaltningsdomstolarna. 
”Ensam är inte stark” utan vi behöver vara många för 

att återta LSS enligt ursprungliga intentioner; goda 
levnadsvillkor och ett liv som alla andras! 

Detta är därför ett upprop till alla medlemmar i de 
kommuner som inte har lokalförening ännu att bilda 
en snarast! Och till alla medlemmar i kommuner där 
det finns lokalföreningar att engagera er! 

För er som tycker att ”ni inte har tid” kan jag säga 
att ni istället sparar er värdefulla tid då ni utnyttjar 
gemensam kompetens. Och erfarenhet säger att ni 
liksom alla medlemmar dessutom får ett bättre re-
sultat i ert arbete mot ett bättre liv för den individ 
ni är eller företräder. En givande social gemenskap 
är en bonus.

Det är väldigt tydligt att en aktiv lokalförening gör 
stor skillnad för våra medlemmar!

En styrelse behöver inte vara omfattande. En styrelse 
i en lokalförening kan ha minimum 3 medlemmar 
varav 1 ordförande och en kassör. Det bör finnas 
en revisor (lekmanna).  Ni behöver en valbered-
ning eller så gör ni valen på ett årsmöte. Det viktiga 
är dock inte styrelsearbetet utan samverkan med  
kommunen.

Här i tidningen kan ni läsa om ett bra exempel 
från Södra Roslagen, där en förening genom smart  
arbete och sammansättning kan hantera samverkan 
i 5 kommuner. Ett bra exempel på när en kommun är 
för liten (få FUB medlemmar) för att bilda en egen 
lokalförening.

Hör av er till oss på Länsförbundet snarast. Så vi kan 
ordna ett första möte och prata mer om hur en 
uppstart kan gå till. Ring 08-546 404 56 eller maila 
till lena.hakansson.fub@telia.com

Lokalföreningar behövs!
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