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Verksam hetsberättelse for
FUB i Södra Roslagen

är 2013
Styrelsen for FUB i Södra Roslagen (ftireningen ftir barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) får härmed avge fi)ljande verksamhetsberättelse lor verksamhetsåret 2013.

Styrelse och ledamöter

Ordftirande:
Vice ordftirande:
Kassör:
Sekreterare:
Ordinarie ledamöter:

Gunnar Råhlander
Arne Hedman
Sören Wiklund
Claes Oldin
Ann-Charlotte Granström (t o m 31 augusti 2013)
Lars-Erik Lindqvist

Ersättare:

Marianne Olbrant
Apostolis Papakostas
Jörgen Johansson
Tina Bendelin

Revisor
Ersättare

Mikael Gltickman
Bo Ingö

Valberedning

Vakant

Styrelsen har haft åtta protokollftirda möten under året.

Under året lämnade Ann-Charlotte Granström styrelsen på egen begäran av hälsoskäI.

Årsmötet hölls den 2 mars 2013 under medverkan av Per Liljeroos med information om
UNIK ftirsäkring och Lars Thidevall med information från Läns-FUB.

Medlemmar
Antal medlemmar är 265 fullbetalande och 161 familjemedlemmar, dvs totalt 426
medlemmar vilket åir en minskning från foregående år med 11 fullbetalande och med 8
familjemedlemmar. Totalt har under året har antalet medlemmar minskat med 19 st (: -4,5oÄ)
varav 8 i Vallentuna och 9 i kommuner utanftir vårt verksamhetsområde.
Medlemsavgiften var 190 kr ftir fullbetalande och 110 kr fiir familjemedlem.

Anställda
Föreningen har under året haft ftiljande anställd personal:
Tina Ljunggren under perioden 1 januari - 31 december i projektet "Roligare aktiviteter"
(med högst 25 tim/manad).
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Sören Wiklund under perioden 1 januari - 31 december i projektet "Utveckling av
fritidsverksamheten i Södra Roslagen" (endast om detta och ovanstående projekt tillsammans
omfattar högst 25 tim/månad).
Sören Wiklund under hösten även för uppstart av ny hemsida (inom tidsramen 30 timmar).
Annika Branderud under perioden I november - 3ldecember handledare och med ansvar for
uppstart av en Klippangrupp i Södra Roslagen (med i genomsnitt högst 10 timmar per
månad).

Verksamheten under året
FUB i Södra Roslagen
- Föreningen genomförde 9 februari den årliga vinterfesten i Nova i Vallentuna där vi bjöd på
goda smörgåsar och bra underhållning med Aja Baia Band och med ca 150 deltagare.
-Föreningen har inom ramen för projektet "Roligare aktiviteter" under året bl a bjudit in till
ftljande aktiviteter: Prova på dans, studiecirkeln Hälsokörkortet, Prova på teater,
Musiklyssning och Att fly'tta hemifrån men tyvärr med for fä anmälda ftir att vi skulle kunna
genomftira någon av dessa aktiviteter. Däremot uppskattades prova på enkeljympa med
Friskis och Svettis mycket och efter 6 ftirsöksträffar har verksamheten nu fortsatt i
Friskis&Svettis egen regi i samarbete med några dagliga verksamheter. Även
Halliwicksimning genomft)rdes 4 gånger i Myspoolen.
- Föreningen drev fram till mars vårt FUB-cafö varannan onsdag med ca 20-30 deltagare som
kom och besökte oss. Verksamheten övertogs från april av Täby kommuns fritidsprojekt och
flyttades till måndagar samt döptes om till "Träffpunkten".
- Under hösten erbjöd vi bad i Myspoolen 4 gånger med som mest 5 deltagare med assistenter
och personal. Tack ftjr att vi fick komma till en mysig kväll i Myspoolen.
- Den 18 oktober åkte 15 stycken iväg till fryshuset där vi åt middag för att sedan gå på
Fryshusets disco där My way hade dansuppvisning.
- Den 23 oktober hyrde FUB Händelseriket Sågen i Äkersberga och bjöd på öppet hus. 10
stycken kom och besökte Sågens aktiviteter och bjöds på fika och kladdkaka.
- Den 27 januari ordnade vi en konferens med deltagande av styrelsen samt aktiva
medlemmar i kommunerna med syftet att utveckla verksamheten i kommunerna. Vid
konferensen deltog 16 personer (alla kommuner var representerade). Konferensen resulterade
bl a i att två nya representanter från Österåker och Vaxholm invaldes i styrelsen samt att en
FUB-grupp skapades i Vaxholm.
- Den 30 oktober genomfördes ett medlemsmöte i Grindtorpskyrkan om boendefrågor med
drygt 40 deltagare. Talare vid mötet var Eva Borgström, ombudsman hos Riks-FUB, AnneMarie Stalberg, jurist hos Frösunda samt Harald Strand, ordforande i läns-FUB.
- Medlemsinformation har under året skickats ut med post vid fem tillf;illen. Informationen
har även distribuerats via e-post till alla medlemmar som har anmält sin e-postadress. Vid två
tillfiillen har foreningen informerat om pågående aktiviteter i Länet Runt.
- Under året har styrelsen tydligare preciserat respektive ledamots ansvarsområden och den
interna arbetsftirdelningen i styrelsens arbete i syfte att uppnå en bättre spridning av
ansvarsområdena i styrelsen.
- Under året har styrelsen fastställt strukturen ftir och utsett ansvariga ftir
medlemsinformationen. Ett arbete har inletts ftir att skapa en ny hemsida ft)r foreningen.
Styrelseledamöter har genomgått webbutbildning. Nytt material har tagits fram och lagts ut på
den nya hemsidan.
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- Kajsa Råhlander har under året genomgått Riks-FUBs utbildning till rättsombud samt
fungerar fr o m november som rättsombud ftir ft)reningens medlemmar. En omfattande
information från rättsombudet var inftird i medlemsinformationen i december.
- Kajsa Råhlander har ftireträtt Läns-FUB i referensgruppen till HSOs utbildningsgrupp.
- Lars Thidevall har ft)reträtt FUB i Södra Roslagen i Läns-FUB (vice ordftirande).
- Claes Oldin, Jörgen Johansson och Sören Wiklund har under hösten haft kontakter med
Riks- och Läns-FUB angående arbetet att återta ("reclaim") LSS samt inlett ett arbete med
sikte på att under 2014 anordna en större politisk debatt i denna fräga.
- Föreningen har i november tillsänt lokalpressen en pressinformation med anledning av Kalla
faktaprogrammet i TV 4 om kommuner som använder konsulttjänster för att försvåra eller
avslå ansökningar om insatser enligt LSS. Informationen resulterade i en artikel i "Mitt i
Södra Roslagen" om Österåkers kommun och med kommentarer av ft)reträdare lor FUB i
Södra Roslagen.
- Föreningen har i november inlett ett arbete ftir att ftirsöka skapa en Klippangrupp ftir
medlemmar med funktionsnedsättning och fiir detta ändamål projektanställt Annika
Branderud som handledare och ansvarig.

FUB-eruppen i Danderyd (sammankallande Ann-Charlotte Granström t o m augusti, därefter
vakant)
- Under våren har tre möten i gruppen genomftirts.
Täbvgruppen (sammankallande Sören Wiklund)
- Gruppen har under året inom sig tydligare fordelat huvudansvaret fdr de fem viktigaste
"huvudprocessema" (Politikerkontakterna, kontakterna med Biståndsenheten, kontakterna
med egenregin, kontakterna rörande fritids/semesterfrågorna, samt arbetet i Anhöriggruppen).
- Kajsa Råhlander har ftjreträff gruppen i Täby kommuns anhörignätverk som under året
anordnat flera ftireläsningar bland annat en med författaren Sören Olsson som har skrivit
Sune-böckerna.
- Sören Wiklund har foreträtt gruppen i kommun-HSO och Täbys kommunala handikappråd
(numera Kommunala Rådet ft)r personer med funktionsnedsättning)
- Gruppen har under året utvecklat samverkan med Social omsorg/Biståndsenheten for
funktionsnedsättning i enlighet med det samverkansavtal som träffades 2012.Totaltfyra
sammansträden har genomforts samt ett stort antal underhandskontakter. Främst har frågor
inom foljande områden behandlats: Boende, fritids/semesterfrågor, kommunens
tillsynsverksamhet, kvalitetsrapporten, utveckling av KBH (Kommunalt Bostadstillägg för
Handikappade), Verksamhetsplanen ft)r Social Omsorg 2014, aktuella frågor i
Bistandsenheten i övrigt samt frågor som tagits upp i Socialnämnden och som faller inom
ramen ftir samverkansavtalet. Formerna ftjr FUB:s insyn i och möjlighet att yttra oss över de
frågor i Socialnämnden som faller inom samverkansavtalet har preciserats under året.
Samverkan med Biståndsenheten har i allt väsentligt fungerat väI.
-Två möten samt en rad underhandskontakter har skett med chefen lor kommunens
egenregiverksamhet samt ansvarig ftr egenregins fritidsverksamhet. Därvid har bl a
behandlats fritids/semesterfrågor, ftirbättringsåtgärder i boendeverksamheten samt ftirslag till
samverkansavtal mellan FUB och egenregin.
- Den 29 oktober genomfrirdes det årliga mötet mellan FUB-gruppen och ordförande i
socialnämnden och Allianspartiernas företrädare i nämnden. Från FUBs sida trycktes vi på
följande huvudfrågor: Det akuta behovet av fler service/gruppboenden, ft)rbättrad ekonomi för
de utvecklingsstörda samt utveckling av utbudet av fritids/semesteraktiviteter. Diskussionerna
vid mötet var positiva och resulterade bl a i en överenskommelse om ett gemensamt möte
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under vintern mellan Socialnämnden/Social omsorg, FUB och de tekniska förvaltningama
angående kommunens arbete att få fram lämpliga LSS-boenden.

- Den 13 juni sammanträffade FUB-gruppen med ft)reträdare för Socialdemokratema i
Socialnämnden och presenterade FUB :s huvudfrågor.
- Gruppen har under året bedrivit ett mycket omfattande påverkansarbete ftir att få igång bra
verksamhet i kommunens projekt "Meningsfull fritid ftir vuxna med funktionsnedsättning".
Arbetet har främst riktats mot Kultur- och fritidsft)rvaltningen med syfte att ffi igång en
verksamhet inom det tvååriga projektet som överensstiimmer med det beslut som fattades av
Socialnåimnden och Kultur och fritidsnämnden i december 2012. FUB:s arbete har resulterat i
en gemensam workshop den 18 december med de berörda florvaltningarna, FUB och inbjudna
företrädare ft1r Stockholms och Haninge kommun för att fa tillstånd en nystart av projektet.
- Gruppen har under mars 2013 skrivit till Socialnämnden med begäran om ändring av
reglerna ft)r KBH, samt med synpunkter på kommunens verksamhetsplan for 2014.
- Sören Wiklund har informerat om FUB:s verksamhet vid möte i godmans/anhöriggruppen
för Hagmo gruppbostad.
- Claes Oldin och Ame Hedman har informerat om FUB:s verksamhet mm vid möten i
godmans/ft)räldragruppen vid Frigga serviceboende.
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet under 2013 utvecklats positivt vad gäller
dialogen med kommunen och särskilt beträffande fritids/semesterfrågoma och innehållet i
samverkan med Biståndsenheten, men att en hel del frågor kvarstår att lösa främst vad gäller
tillgång till och innehållet i LSS-boendet, ekonomin ftir personer med funktionsnedsättning
samt att en i praktiken fungerande fritids/semesterverksamhet kommer till stånd som
tillgodoser de individuella behoven enligt LSS.
Vallentunagruppen (Sammankallande saknas)
Trots forsök från styrelsens sida har ingen verksamhet kunnat startas i Vallentuna.
Vaxholmsgruppen (Sammankallande Tina Bendelin)
- Vaxholmsgruppen (fn 3 medlemmar i Vaxholm samt som adjungerad Claes Oldin från
styrelsen ftr FUB Södra Roslagen) inledde verksamheten i februari med inriktningen att
påverka underlaget i Vaxholms stads upphandling av ny ansvarig ftir driften av all verksamhet
i kommunen som gäller bostad med särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Efter
kontakter med kommunens ansvariga upphandlare erbjöds FUB att vara referensgrupp vid
upphandlingen med möjlighet att ge synpunkter och påverka innehållet i upphandlingsunderlaget. Dialogen med kommunens upphandlingsansvarig var mycket bra och resulterade i
att Vaxholm under hösten har träffat avtal med en ny utftirare från våren 2014 vilket FUBgruppen anser vara positivt med hänsyn till de omfattande bristerna hos nuvarande utftirare.
- Tina Bendelin har tagit initiativ till återkommande möten med nuvarande driftsansvarig ft)r
kommunens serviceboende och gode män/anhöriga och därvid informerat dels om FUB dels
om upphandlingsprocessen.
Österåkersgruppen (Sammankallande Jörgen Johansson)
FUB-nätverket i Österåker har under 2013 framftirallt inriktat sig på samverkan med
kommunen kring en ny gruppbostad, som skall vara ftirdig i början av 201,5. Under året har
man också ökat kontakterna med FUB i övriga kommuner inom Södra Roslagen genom
deltagande i styrelsemötena med en adjungerad ledamot.
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Styrelsens undertecknande samt revisorernas skrivelse om datum for

Arne Hedman, vice ordftirande
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Sören Wiklund, kassör
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ledamot

verksamhetsberättelse har avgivits
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Till verksamhetsberättelsen bifoqas:
Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning
Revisionsberättelse
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KASSAREDOGÖRELSE FöR ÅN

ZOTS

RESULTATNTiXNINC 2OI3-I2-3I

rNrÄrrrn

KOSTNADER

t5 570,00 kr
Ivledlernsavgifter
Bidrag: Danderyds kommun 7 365,00 kr
l7 140,00 kr
Täby kommun
Vallentuna kommun 8 960,00 kr
Österåkers kommun l0 000,00 kr
Vaxholms

kommun

3 500,00

la

l5

Proj ekt "Roliga aktiviteter"

44 691,07 kr

1)

t0

l)

Porton
Medlemsviirvningskampanj
Diverse

1)

SUMMAKOSTNADER

1)

omkostnader

Utdelning från Humanfonden 26 573,00kr

Riintor

901,60 kr

Utflykter, fester och möten
1)

Ånnrs övensrorr

520,30 kr

120,00 kr
815,00 kr

1l 986,50 kr
83 514,17 kr
6 1 14.13 kr

SUMMAKRONOR

89 628,30

kr

Anm 1) Summa bidrag från våra kommuner fiir år 2013 är 46 965 kr
Anm

2) Varav lönekostnadcr inkl skatter

och avgifter är

3

I

63 I
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kr

BALANSRAKNING 2013-12-31
SKULDER

TILLGÅNGAR
Bankmedel
Bankgiro
Banco Humanfond
Banco Likviditetsfond

SUMMA KRONOR

Anm

2)

90 520,30 kr
186 365,04

110 113,79

kr
kr

393 170,221<r

490,00 kr
6 206,43 kr

Övriga skulder

6 171,09 kr

Resefond
2)
2,

Minnesfond:
Eget kapitai:
Balans från2012
Årets överskott
Balans till at 2014

SLIMMA KRONOR

27 460,00kr
352 899,66kr

6 114,13 kr
359 013.79 kr
393 170,221<r

349,4389 andelar i Banco Humanfond tir bokftrda till anskaftringsviirde inkl utdelningar vilket åir 186 365,04 kr
Marknadsviirde 2013-12-31 är 27 0 053,37 kt
1102,6621andelar i Banco Penningmarknadsfond åir bokfdrda till anskaffningsviirde inkl utdelningar vilket åir 110 113,79 kr
Marknadsvåirde 2013-12-31 ar lll 677,62kr
Dvs totalt övervåirde utöver bokftirda viirden iir ca 85 000 kr

Täby den 3l januari 2014

.d:g=-Looqt{*.Sören Wiklund, kassör

REVISIONSBERÄrrCISC

Undertecknad, vald till revisor for FUB i Södra Roslagen, lämnar efter
genomford revi si on fo lj ande revi s ionsb erättel se :
Jag har granskat styrelsens forvaltning genom attta del av årsmötesprotokoll,
styrelseprotokoll och bokforing.

Räkenskaperna är väl forda med intäkter och kostnader vederbörligen
verifierade. I bokforingen upptagna tillgångar har stämts av mot bank- och
fondkonton.

Den upprättade balansräkningen ger en tydlig information om foreningens
ekonomiska ställning.
Jag har ingen anmärkning mot styrelsens eller kassörens arbete och foreslår
därfor att årsmötet fastställer den upprättade balansräkningen, samt beviljar
styrel sen ansvars frihet for verksamhetsåret 20 13 .

februari 2014

Täby den

<-/

'y'Mikael Gltickman
Rösvägen 5
187 43 Täby
08-758 13 73

