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Verksamhetsplan för FUB Göteborg 2017 
 
 FUB behövs som stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras familjer 
och anhöriga i alla skeden i livet.  

 FUB är en viktig samarbetspart med unik brukarkompetens för kommunen och andra 
huvudmän. 

 FUB bevakar medlemmarnas intressen. Som exempel på sådana områden kan nämnas 
skolfrågor, fritidsverksamhet, boende och daglig verksamhet där FUB verkar för att föra fram 
medlemmarnas, behov, önskemål och idéer. 
 
Styrelsen ska arbeta för att kvaliteten i kommunens verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning är god och att Brukarrevisionen används för uppföljning av kvalitet i 
stadens verksamheter. Under 2017 ser styrelsen följande särskilt angelägna fokusområden; 
 

- Arbeta för delaktighet och eget inflytande i daglig verksamhet 
- Bevaka att kommunen säkerställer kvaliteten i särskolan 
- Följa och bidra i det nationella arbetet i samband med LSS-utredningen 

 
Personer med intellektuella funktionshinder har svårare än andra att företräda sina egna 
intressen. Särskilt bekymmersamt framstår det vid behov som kräver insatser från olika 
huvudmän. Styrelsen prioriterar samverkan med Göteborgs kommun och arbetar för att 
samarbetet förstärks och effektiviseras. FUB har representanter i Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor, i de lokala funktionshinderråden och finns med i referens- och 
samrådsgrupper. Föreningen arbetar för att stärka kvaliteten i processen i övergången 
mellan skola och arbete. Styrelsen fortsätter samverkan med FUB Västra Götaland, de lokala 
FUB föreningarna i kranskommunen och andra intresseorganisationer med gemensamma 
intressefrågor. Föreningsmöten kommer att hållas för att samordna påverkans- och 
bevakningsarbetet i stadsdelarna. 
 
Styrelsen skall fortsätta arbetet med att utveckla föreningens medlemsverksamhet och avser 
att rekrytera fler medlemsrådgivare. Familjesöndagsgruppen arrangerar familjesöndagar och 
styrelsen kommer att anordna medlemsarrangemang för stora och små och erbjuda 
föreläsningar för våra medlemmar. Som exempel på medlemsaktiviteter kan bland annat 
nämnas poolparty, disco, andra aktivitet för tonåringar och unga vuxna och 
temadagar/kvällar för vuxna. Under 2017 kommer föreningen fortsätta fokusera på 
normkritik inom föreningens arbete. 
 
Föreningen kommer att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna i enlighet med erhållet arv och 
planerar en sommarutflykt. I samarbete med andra föreningar planeras gemensamma 
danser i föreningshuset. Föreningen Grunden har kvar lokaler i FUB-huset för många av sina 
medlemsaktiviteter. FUB har för avsikt att även fortsättningsvis samarbeta med Grunden för 
att vår gemensamma målgrupps intressen skall tas till vara på bästa sätt. 
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Styrelsen skall fortsätta arbetet med att öka medlemsantalet och satsa på gruppen nya 
medlemmar. Föreningen kommer också att delta på externa arrangemang och mässor.  
Styrelsen fortsätter arbetet med tidningen FUB-nytt, föreningens webbplats och andra 
digitala mötesplatser med syftet att ge god information och möjliggöra en bra dialog och 
medlemsinflytande. 
 
Styrelsen kommer under verksamhetsåret planera för Lekotekets avveckling. Styrelsen 
kommer att verka för att materialet på FUB:s lekotek kommer till bästa nytta för 
målgruppen. 
 
FUB:s arbete med att nå ut till nya och gamla medlemmar med information genom 
medlemstidning, webb och andra sociala medier har varit mycket arbetskrävande. 
Tillgänglighetsarbetet har mynnat ut i ny webbsida och nytt format i föreningens tryckta 
information som ska vara lättläst och lättillgänglig. Föreningen har traditionellt ett mycket 
ambitiöst program med aktiviteter, föreläsningar där FUB möter medlemmar och personal i 
verksamheter som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Under 
2016 har ytterligare en föreningskonsulent med fokus på informationsfrågor anlitats och 
styrelsen arbetar för att permanenta tjänsten. 
 
Styrelsen kommer under 2017 fortsatt att arbeta för en god yttre och inre miljö i 
föreningshuset i samarbete med övriga hyresgäster och samarbetsorganisationer och verka 
för en funktionell, säker och trivsam miljö. Det fristående gymnastikhuset kräver åtgärder 
som involverar lokalförsörjningsförvaltningen. FUB:s hyresgäster och samarbetspartners i 
föreningshuset är RBU i Göteborg med omnejd, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen 
Grunden, Kulturföreningen M.i.M och från och med 2016 Karriärkraft-projekt God man med 
hjärta lokaler. TSM daglig verksamhet har daglig verksamhet i huset och driver cafét och är 
behjälpliga med vissa andra uppgifter i huset och trädgården. FUB:s egna medlemsaktiviteter 
och kansli har lokaler i huset. Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra lokaler mycket 
fördelaktigt för privata arrangemang och föräldragrupper har under dagtid tillgång till 
lokalerna. 
  
FUB har arbetat aktivt för att bredda verksamhet och innehåll i huset och är mycket glada 
över att dela huset med flera aktörer med vilka vi kan ha korsbefruktande samarbete. 
Självklart innebär det också ett extra engagemang från FUB:s sida att få det hela att fungera 
bra när det gäller kommunikation och samordning mellan verksamheterna. Att utveckla och 
förvalta fastigheten är också mycket arbetsintensivt. Många människor med olika behov i 
huset ställer krav på tillgänglighet, säkerhet och användbarhet. Det krävs bra planering, 
samordning och blick för vad som måste prioriteras. 
 
 


