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Möte för medlemmar som är berörda av förändringar i Daglig verksamhet, 
även du som ännu inte är medlem är välkommen.  

 

Måndagen den 23:e april, kl. 18.30 

Lokal: Funktionsrätt, Linnean, Storgatan 76 i Umeå 
 

Daglig verksamhet i Umeå är i en kraftig förändringsprocess som inger många farhågor. Vi 
nås också av oroliga anhöriga som utan möjlighet till inflytande får se fungerande dagliga 
verksamheter genomgå förändringar som upplevs som negativa. Förändringarna sker i vissa 
fall även i strid mot beprövad erfarenhet när det gäller behoven hos en del personer med 
funktionsnedsättning. 

Individ- och Familjenämnden i Umeå fattade 2016-05-25 beslut om att koncentrera Daglig 
verksamhet genom att skapa ”En stor gemensam lokal istället för flera rum med samma 
funktion på flera adresser som det är idag.” Ett beslut vi i FUB reagerade starkt emot. Vi 
hade en träff med berörda politiker där vi bland annat framförde vikten av att den av 
Socialstyrelen rekommenderade ”lilla gruppens princip” ska råda.  Efter detta möte har vi 
haft ett antal möten med både tjänstemän och politiker där vi hävdat vår lagliga rätt till 
samverkan. Tyvärr kan vi fram till idag säga att bemötandet då det gäller rätten till 
samverkan har varit minst sagt svalt från kommunens sida.  

Vi ser nu att vi behöver kraftsamla i hela FUB Umeå och kallar därför till ett möte för de som 
är berörda av förändringen av Daglig verksamhet. Vi vill höra hur just den verksamhet som 
du/din anhörig, den du företräder är berörd av påverkas.  

Vi behöver också bli fler aktiva personer som kan ta kampen mot de negativa förändringarna 
och styra om till väl fungerande Daglig verksamhet. Idag är vi i FUB Umeå en för liten skara 
aktiva som kan ta kampen så den blir verkligt effektiv. 

 

Välkommen! 

Styrelsen FUB Umeå 


