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Argument för medlemskap i FUB 
 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för ett samhälle och en värld där personer med 

intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra. Tillsammans, genom ett 

medlemskap, är och blir vi en stark röst för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

FUB har gjort och gör stor skillnad för vår målgrupp sedan 1956. I dag har FUB en 

omfattande samverkan och kontakt med ett flertal centrala myndigheter, regioner och 

kommuner i frågor som är av stor vikt för vår målgrupp. 

 

Under coronapandemin har Riksförbundet FUB:s samverkan med olika centrala myndigheter 

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varit mycket intensiv. Riksförbundet FUB har 

deltagit i många digitala möten och framfört vår målgrupps intressen och behov. 

Riksförbundet FUB har bland annat efter intensivt påverkansarbete gentemot regeringen och 

ansvariga myndigheter, tillsammans med Svenska Downföreningen, sett till att personer med 

LSS-insats nu räknas in i fas 2 i vaccinationsprogrammet för coronavaccin. 

 

Och ju fler medlemmar vi är desto större genomslag får vi i vår kontakt med beslutsfattare 

och tjänstemän på nationell, regional och kommunal nivå (och ibland även på internationell 

nivå). 

 

• Genom ett medlemskap gör du det möjligt för oss att fortsätta arbeta för att stärka 

LSS och mycket annat som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

deras anhöriga. Andra områden som vi aktivt arbetar med är förskola, skola och 

utbildning, hälsa, enskildas ekonomi samt chans till arbete och sysselsättning. 

 

• Genom ett medlemskap möjliggör du vår samverkan och kontakt med beslutsfattare 

och tjänstemän på olika nivåer. På så vis har FUB möjlighet att påverka och lyfta 

viktiga frågor i ett tidigt skede. 

 

• Genom ett medlemskap ger du oss möjlighet att skriva remissyttranden över 

nationella lagförslag. Som ett exempel skrevs ett omfattande remissyttrande över 

LSS-utredningens förslag under senhösten 2020. 

 

• Genom ett medlemskap bidrar du till vårt opinionsarbete i frågor som är av stor vikt 

för vår målgrupp. 

 

• Genom ett medlemskap bidrar du till vårt arbete att positivt påverka attityder hos 

allmänheten om hur det är att ha intellektuell funktionsnedsättning och vara anhörig. 

 

• Genom ett medlemskap kan FUB fortsätta samarbeta med andra 

funktionshinderorganisationer för att nå vårt mål om ett samhälle och en värld för alla. 
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Ett medlemskap i FUB är ett sätt att ta ställning för våra värderingar och mål. Som medlem 

kan man också vara med och påverka verksamheten och vårt arbete på olika sätt för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. FUB är en stor 

gemenskap, som består av både intressepolitiskt påverkansarbete och medlemsaktiviteter, 

som man enkelt kan bli en del av. 

 

Våra lokalföreningar bedriver intressepolitik gentemot kommuner och anordnar 

medlemsaktiviteter på lokal nivå. Våra länsförbund å andra sidan bedriver intressepolitik 

gentemot regioner och anordnar medlemsaktiviteter på regional nivå. Riksförbundet FUB, 

dess förbundsstyrelse och rikskansli, bedriver främst intressepolitik på nationell nivå. 

 

• Genom ett medlemskap har du möjligheten att engagera dig. Vi har 152 

lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.  

 

• Genom ett medlemskap får du chansen att träffa och vara i kontakt med vänner eller 

andra föräldrar/anhöriga på olika sätt. 

 

• Genom ett medlemskap får du vara med på medlemsaktiviteter lokalt och regionalt. 

 

• Genom ett medlemskap bidrar du till att både intressepolitik bedrivs och till att 

medlemsaktiviteter blir av, oberoende av hur pass aktiv du är som medlem. 

 

Ett medlemskap i FUB förpliktigar dock inget annat än att man betalar medlemsavgiften. 

Som medlem får du dessutom en massa andra trevliga och viktiga saker, samtidigt som du 

får tillgång till stöd om så önskas. 

 

• Genom ett medlemskap har du möjlighet att få tips och råd av medlemsrådgivare, 

samt juridiskt stöd av rättsombud. 

 

• Genom ett medlemskap får du vår medlemstidning Unik fem gånger om året. I 

medlemstidningen speglas möjligheter och utmaningar kring allt som har med 

intellektuell funktionsnedsättning att göra. 

 

• Genom ett medlemskap får du våra nyhetsbrev via mejl varje månad och information 

via sociala medier. 

 

• Genom ett medlemskap får du en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Unik 

Försäkring. 

 

 

FUB har, som allt annat, påverkats negativt av coronapandemin. I dessa coronatider betyder 

ert medlemskap extra mycket för oss. Vår verksamhet, och främst den verksamhet som 

bedrivs av våra lokalföreningar och länsförbund, har påverkats mycket av pandemin. Och vi 

behöver ert stöd i dessa tider för att kunna överleva. 
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Våra medlemsaktiviteter är visserligen inte igång som vanligt. Vi vet att vissa är medlemmar 

främst på grund av detta, och vi gör vårt yttersta för att ställa om verksamheten så gott det 

går. Likaså gör vi allt vi kan för att vara tillgängliga för våra medlemmar. När 

coronapandemin sedan är över kommer saker att gå tillbaka till det normala, men vi behöver 

ert medlemskap för att kunna försäkra oss om detta. 

 

Genom ditt medlemskap gör du skillnad för vår verksamhet och för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga, och ser till så att FUB:s arbete fortsätter även efter 

coronapandemin. 

 

Ett medlemskap kostar 300 kronor om året för huvudmedlemmar och 60 kronor om året för 

familjemedlemmar. Mer om hur du blir medlem, och olika typer av medlemskap, kan du läsa 

om på följande länk: https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/. 

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

