
Riksförbundet FUB

Anders Lago
Vice ordförande, Riksförbundet FUB



Pappa,
Politiker,
Vice ordf i FUB



En av fyra med 
funktionsnedsättning 
kommer i jobb
Majoriteten av unga vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning står utanför 
arbetsmarknaden: 

22 % har förvärvsarbete, hel/deltid

47 % har daglig verksamhet

7 % studerar

24 % saknar identifierbar sysselsättning

(Jessica Arvidsson, 2017)



Det är förstås inte 
särskolans fel… 

Det är förstås inte särskolans fel att så få 
med intellektuell funktionsnedsättning 
kommer ut på den reguljära 
arbetsmarknaden, och istället hamnar i 
daglig verksamhet eller i sysslolöshet …

… men vi har en gemensam uppgift och ett 
gemensamt mål – att öka möjligheterna till 
inkludering och ge all möjlighet att leva ett 
gott liv.



Vad är FUB?

FUB är en intresseorganisation som arbetar 
för att barn, unga och vuxna med en 
intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska 
kunna leva ett gott liv.
Startade 1956
Cirka 25 500 medlemmar
Över 150 lokalföreningar & 20 länsförbund
Över 600 förtroendevalda
Många av FUB:s medlemmar går/har gått i 
särskolan eller har en anhörig med erfarenhet 
från särskolan



Vad gör FUB?

Bevakar personer med intellektuell 
funktionsnedsättnings intressen 
Påverkansarbete på nationell, regional 
och lokal nivå

Sprider kunskap och information

Skapar mötesplatser

Erbjuder medlemsstöd 
Driver projekt runt om i Sverige och i 
världen

Och mycket annat…



Vad tycker FUB om 
särskolan?

Vi gillar grund- och gymnasiesärskolan, 
och särskild utbildning för vuxna, och 
tycker att ni som arbetar i skolformen gör 
ett bra jobb.

Men vi har också synpunkter och förslag 
till förbättringar.



FUB:s synpunkter på 
särskolan

• Alla barn och elever ska få möjlighet att 
nå sin fulla potential, utifrån sina egna 
förutsättningar och villkor. 

• Alla elever ska få det stöd de behöver, för 
att kunna delta i verksamheten utifrån 
sina egna förutsättningar och på lika 
villkor. 

• Utbildning inom särskolan samt särvux 
ska vara kunskapsorienterad, inte 
omsorgsorienterad



FUB:s synpunkter på 
särskolan

• Elever i grund- och gymnasiesärskolan 
måste garanteras en likvärdig utbildning 
som främjar utveckling och lärande. 

• Utbildningen ska hålla god och hög 
kvalité, oavsett kommun. 



FUB:s synpunkter på 
inkludering

• Rätt att delta i det sociala livet i skolan 
(både i undervisning och fritid), rätt att 
delta utifrån de egna förutsättningarna, 
att få göra sin röst hörd samt ges en reell 
möjlighet att påverka utbildningen.

• I en inkluderande skola finns utrymme 
och möjlighet för undervisning i helklass, i 
mindre grupp – för enskildhet och 
gemenskap. 



Mer konkret …

• Vi behöver en förändrad syn på skolformen 
och eleverna. 

• Vi måste höja förväntningarna på elevgruppen. 

• Vi behöver ha en närmare samverkan med 
övriga skolformer.

• Kvalitén behöver säkerställas i hela landet.

• Statens ansvar.
• Ökad satsning på lärarna och övriga 

personalgrupper. Fler behöriga lärare.

• Ökade möjligheter till vuxenutbildning och 
eftergymnasial utbildning.



FUB:s projekt

FUB driver flera projekt som kan vara 
intressanta att känna till då de handlar om 
unga eller utbildningsområdet.

På hemsidan finns info om alla FUB:s 
projekt:

http://www.fub.se/om-
fub/organisation/riksforbundet/projekt

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/projekt


Volymen på max

Ett ungdomsprojekt som startar upp 
ungdomsgrupper i FUB:s lokalföreningar. 
Ett sätt för FUB att nå och stärka unga 
medlemmar.
En ny plattform för unga att träffa nya vänner, 
engagera sig och organisera sig tillsammans.
Deltagarna får kunskap om rättigheter, 
jämställdhet och hur man gör sin röst hörd.

Följ projektet: https://volymenpamax.se/
Projektledare Elin Bonnier: Elin.bonnier@fub.se

https://volymenpamax.se/
mailto:Elin.bonnier@fub.se


Utveckling en tillgänglig digital lärplattform. 

Digi-JAG ska kunna användas genom livet av 
personer med måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning inom olika skolformer och 
på fritiden. I plattformen ska de kunna mötas, 
dela med sig och ta del av information.

I projektet samarbetar FUB, Begripsam, 
Axesslab och Mora folkhögskola.

Följ projektet:  http://digijag.se/
Projektledare Kerstin Gatu: Kerstin.gatu@fub.se

Digi-Jag

http://digijag.se/
mailto:Kerstin.gatu@fub.se


Demokratiläger

15 unga deltagare med IF, politiker och 
workshopledare samlades under 
valrörelsen 2018.

Målet var att:

1) deltagarna skulle lära sig mer om 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
vikten av att rösta. 

2) beslutfattare skulle få ny kunskap om 
unga med IF:s åsikter, tankar och liv och 
använda den nya kunskapen i sitt 
politiska arbete. 



Efter Demokratilägret



Men jobben då …

Gemensam utmaning att få fler med 
intellektuell funktionsnedsättning i jobb.
Staten behöver göra mer, översyn av 
lagstiftningen.

FUB, Särskolan, kommunen, AF kan lokalt ta 
fram handlingsplaner för fler i jobb.

FUB och särskolan har en gemensam utmaning 
och ett gemensamt mål, fler med intellektuell 
funktionsnedsättning i jobb!



Följ FUB
www.fub.se

https://www.tidningenunik.se/

@ riksforbundet.fub

@ fub_se

@ fub_se/

http://www.fub.se/nyhetsbrev

http://www.fub.se/
https://www.tidningenunik.se/
https://www.facebook.com/riksforbundet.fub
https://twitter.com/fub_se
https://www.instagram.com/fub_se/
http://www.fub.se/nyhetsbrev


TACK FÖR MIG!
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anders.lago@fub.se

Vice ordförande

Riksförbundet FUB


