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Styrelsen för FUB Järfälla/Upplands-Bro förening avger följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. 
 

 

Medlemsantal 
Antalet medlemmar i föreningen var 2014-12-31, 180 antal personer varav 147 huvudmedlemmar och 

33 familjemedlemmar.  
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Valberedning: 
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Verksamhet 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten samt ett stort antal arbetsmöten. Styrelsen har 

under året inte mäktat med att genomföra den sedvanliga planeringskonferensen pga. många aktiviteter 

som tagit all tid och kraft. 

 

Vi har  

 Deltagit i RiksFUBs föreningsstämman i Malmö 

 Deltagit i kampanjen ”Din ansökan om ett vanligt liv” 

 Deltagit i samverkansmöte med FUB:s lokalföreningar i Nordväst. 

 Firat 50-årsjubileum 

 Jubileumsmiddag för drygt 100  

 Tårtkalas på Stället 

 Vibbarna 

 Stället (egen punkt) 

 Raggarrundan 

 Inköp, planering och handledning för personal och Ställets verksamhet 

 Hanterat arbetsgivaransvar för våra ledare på Stället 

 Fortbildning av fritidsledare på Stället 

 

 

 Haft regelbundna samrådsmöten med programchefen för handikappomsorgen i Järfälla 

kommun. 

 Träffat Järfälla Fritidscenter regelbundet för informationsutbyte  



 Deltagit i möten med Järfälla hemstöd för att ge synpunkter på Vård & Omsorgs nya 

webbplats. 

 Bedrivit påverkansarbete i kommunen för att få bort avgiften för turbunden resa 

 Uppvaktat politiker inför valet med skrivelser. Se bilaga.  

 Deltagit i kulturföreningsmöte anordnat av Järfälla kommun och Landstinget. 

 Deltagit i Fritidsmässa i Sollentuna 

 Deltagit i en fokusgrupp som handlar om hälso- och sjukvårdens insatser för barn och med 

kroniska sjukdomar/funktionshinder 

 Besvarat en skrivelse från landstingets revisorer på hur vi ser på landstingets nya organisation 

av vården 

 

 
Ekonomi 
Föreningen har fortsatt att anlita Hjördis Kram, Krams ADB- och Bokföringsservice för hjälp med 

bokföring och bokslut. 

 

Jubileumsåret 2014 

  
 

   
 

Vi började firandet i februari med en trerättersmiddag på Prince Palace. De, drygt 100 personer, som 

deltog i middagen påverkades av den röda mattan vid entrén, mingelfotograferingen, den högtidliga 

dukningen och det blev en mycket lyckad tillställning. Drygt 100 personer deltog och Håkan Berg 

underhöll med sång och trolleri. 

 

I mars fortsatte vi firandet med tårtkalas på Stället. 

 

Vi fick ett extra bidrag från kommunen att spendera på jubileumsåret. Det använde vi för att anlita 

Vibbarna för en spelning på Stället i december. 

 



Stället – en mötesplats för unga personer med funktionshinder 
Målsättningen med vår verksamhet är att erbjuda en strukturerad och kvalitativ verksamhet på fritiden, 

bryta isolering och skapa en arena för att skapa kontakter för unga personer med funktionshinder. 

Stället har utvecklats till en träffpunkt för funktionshindrade i framför allt Järfälla och Upplands-Bro 

kommun men ungdomar från övriga kommuner. 

Stället är nu en naturlig mötesplats med fokus på musik och kultur och regelbundna öppettider. 

Ställets fritidsledare vägleder deltagarna samt hjälper till att starta upp de planerade aktiviteterna. Det 

gäller också att ledarna är lyhörda för intressen och bjuder in besökarna i aktiviteterna.  

Under 2014 har informationen om Ställets verksamhet och program spridit sig via vår broschyr, 

lokalföreningens hemsida, men mest med ”mun till mun” metoden och via vår Facebook grupp. Vi 

försöker även att bidra med information om våra aktiviteter via FUBs Länsförbundstidning, Länet 

Runt. 

Vi har haft öppet varje söndag mellan 13-16 med undantag för uppehåll över jul, påsk och sommarlov.  

 

Vi har i snitt över 60 besökare varje söndag och över 100 personer när vi har speciella aktiviteter som 

”live band” eller vår uppskattade Raggarrunda. Vi har vid två tillfällen engagerat Häggarna, som är ett 

mycket populärt band med bra musik att dansa till. Vibbarna har spelat vid ett tillfälle. 

Vi har fyra fritidsledare anställda i verksamheten och oftast är det en från styrelsen som arbetar ideellt 

varje söndag. Alla fritidsledare har nu fått gå fritidsledarkurs. 

Vårens verksamhet avslutades med vår traditionella ”raggarrunda” som genomförs tillsammans med 

Jakobsbergs Bilsportsförening och Brandkåren Attunda. Det bjöds på skjuts i fräna bilar med 

efterföljande fika. 

 
 

Stående aktiviteter finns alltid karaoke och dans. 

Vi kan också se att Stället har blivit en kontaktyta för personal som ledsagar våra besökare. 

 

Vi har fått projektbidrag från Järfälla kommun som täcker kostnaderna för fritidsledarna och vi får 

använda Kulturskolans lokaler. Det är mycket ideellt arbete som läggs ner för att driva verksamheten 

och styrelsen har nu föreslagit kommunen att ta över ansvaret för verksamheten. 

 

 
Övrig fritidsverksamhet 
Varje onsdag spelas det badminton i Jakobsberg med våra medlemmar. Gruppens deltagare gör 

tekniska framsteg, motionerar och framför allt har kul. Intresset för att delta är stort och gruppen är i 

dagsläget fulltecknad.  

 

 

Årsmöte och övriga sammankomster 
Föreningens årsmöte hölls den 9 februari 2014 på Stället.  

 

Slutord 
 



Vi i styrelsen har under året bevakat politiska beslut. Det har varit val i år och inför valet har vi 

uppvaktat politiker i valstugor och följt upp med en skrivelse där vi beskriver vad som är viktigt för 

våra medlemmar och vad vi vill ha hjälp med.  

Vi står inför framtida utmaningar. Bland annat så avser kommunen att ta över ansvaret för hälso- och 

sjukvård från landstinget för vår målgrupp. Vi ser det mycket angeläget att vara med och påverka den 

framtida organisationen. 

Järfälla kommun bedriver ingen fritidsverksamhet i egen regi för funktionshindrade, vilket vi beklagar. 

Vi har därför inlett en diskussion med Järfälla kommun om ett övertagande av driften av Stället som 

nu varje söndag besöks av i snitt 60 personer. De ideella krafterna som finns i styrelsen räcker nu inte 

till att både driva intressepolitiskt arbete för föreningen FUB Järfälla Upplands-Bro och drift av 

Stället. 

Vi har i medlemsinformation till våra medlemmar sökt fler ideella krafter men responsen har varit 

svag vilket har lett till att vi inom styrelsen nu diskuterar om vi framöver kommer att tvingas att 

behöva välja driva Stället eller intressepolitiska frågor för vår målgrupp. 
 

 
 

Järfälla i januari 2015 
 

 

Styrelsen för FUB i Järfälla och Upplands-Bro 
 

 

 

 

Anna Karin Törnberg, ordförande  Agneta Hägerstrand, sekreterare 

 

 

 

 

Eddie Blom, kassör   Jan Hedman 

 

 

 

 

Julien Reclaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga. 
 

Vad vill FUB i Järfälla få hjälp med? 
 

Vi önskar att kommunen tar över ansvaret för Stället, fritidsgård för 
funktionshindrade. 

Bilaga 1  

Kommunala handikapprådet under Kommunstyrelsen. Skrivelse till 
kommunen 2010. 

Bilaga 2 

Kommunen tillsätter en fritidskonsulent med ansvar för utveckling av och 
information om kultur- och fritidsaktiviteter för funktionshindrade. Skrivelse 
till kommunen 2010. 

Bilaga 3 

Åtgärder för att öka kompetensen och minska personalomsättningen bland 
handikappsekreterare och MAS. 
Många medlemmar vittnar om ständiga byten av handikappsekreterare och 
att de saknar kompetens att göra en Individuell plan. Vi vill se att alla som 
har en insats från kommunen erbjuds en individuell plan på lättläst. Vi är 
också bekymrade över den bristande medicinska kompetensen i 
kommunen. Det är något som måste säkerställas i samband med att 
kommunen nu avser att överta ansvaret för hälso- och sjukvård i 
gruppbostäder och daglig verksamhet.  
Vi har i år, på uppmaning av Landstingets revisorer, besvarat ett antal 
frågeställningar som beskriver våra behov i landstingets Framtidsplan för 
hälso- och sjukvården. 

Bilaga 4 

Fångad i fattigdom.  
Vi har även i vår kommun medlemmar som fått ärva föräldrar och där arvet 
successivt försvinner till hyra.  Hur ser hyresnivåerna ut i de nybyggda 
gruppbostäderna i Järfälla kommun? Finns det i kommunen personer som är 
hänvisade till försörjningsstöd för att klara ekonomin? 

Bilaga 5 

Öka tillsynen av upphandlade verksamheter. Vi hör anhöriga som inte vill 
klaga/berätta om upplevda missförhållanden då de är rädda för att det ska 
drabba deras närstående. Teoretisk bemanning mot faktisk bemanning? 
Personalens kompetens? Fritidsaktiviteter? 

 

Se över brukarundersökningarna. Vi är tveksamma till att dessa verkligen 
speglar vad brukare och anhöriga tycker. 

 

Etablering av fungerande grundskola årskurs 6-9 samt gymnasiesärskola i 
kommunen. FUB stöder den ansökan om etablering som lämnats in av 
Utvecklingspedagogik AB. Många elever i Järfälla söker idag till denna skola 
och är i behov av daglig skolskjuts till Häggvik. 

Bilaga 6 

I bilagor har vi lagt kopior på brev till kommunen, landstinget samt olika läsvärda rapporter.  

 


