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 FUB Nacka Värmdö 
För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 

Styrelsen för FUB Nacka-Värmdö lämnar följande berättelse för verksamhetsåret: 

Styrelse  ledamöter Lillemor Johansson  ordförande 
   Katarina Berggren sekreterare  
   Camilla Sundman ledamot 
   Lena Evrell  ledamot 
   Helena Islas Helgesson ledamot 
Kassör   (Björn Johansson utom styrelsen) 
 
Representation i Läns-FUB Ingen 
 
Representation i Läns Klippan Chatarina Källström  

   
Handikapprådet i Nacka  Lena Evrell   
 
Rådet för funktionshinderfrågor i 
Värmdö   Ingen  
 
Valberedning  Saknas. 
 
Medlemsantal  229  
   (Varav ca 70 i Värmdö kommun) 
 
 
Styrelsens verksamhet 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året, inklusive ett konstituerande 
efter årsmötet. Vi har därutöver diskuterat olika frågor via mail, där vi även delar information. 
I Nacka kommun ingår vi ett bra samarbete med kommunen och är aktiva i det 
intressepolitiska arbetet. Men i Värmdö kommun har vi inte varit aktiv under året, tills törsta 
del beror det på att vi har endast en styrelseledamot som bor i kommunen. Våra medlemmar 
på Värmdö är till största del personer som bor på gruppbostäderna och som inte är aktiva i 
styrelsearbetet. Vi har en önskan om att kunna engagera fler anhöriga och den ser ut att under 
kommande år uppfyllas lite, se längre fram i berättelsen! 
 
 
Under året har vi skickat ut tre medlemsbrev med information om våra aktiviteter, samt även 
om fonden Önskedröm. Detta år delades 10 000 kr ut, åtta medlemmar fick bidrag på antingen 
1000 eller 1500 kronor. 
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FUB:s kontakter med Nacka kommun under 2015 

Under året har Lena Evrell deltagit vid möten med rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Rådet har fått en ny ordförande efter valet 2014 och därför har arbetet 
handlat mycket om att hitta nya arbetsformer.  

Lena Evrell har också deltagit vid två möten med kommunens LSS-enhet och fått information 
om det löpande arbetet. Ett mycket stort problem inom enheten har varit den stora 
personalomsättningen bland handläggarna. En stor personalomsättning är också ett mycket 
stort problem ute i verksamheterna. FUB kommer under året 2016 att arbeta aktivt med denna 
fråga då kontinuitet är helt avgörande för kvalitet och trygghet. 

Lillemor Johansson och Lena Evrell har deltagit på möten med kommunen angående 
utarbetandet av nya riktlinjer för arbetet med LSS-frågor. Vi har där varit mycket tydliga med 
att de inte får innebära att kommunen gör sin egen tolkning av lagen och inför generella 
begränsningar istället för att göra individuella prövningar i varje enskilt fall. 
Samrådsgruppen kring LSS-frågor har haft ett möte och då fått information om planering 
kring bostäder, ersättningsfrågor till utförare av insatser, daglig verksamhet m m. 

I Värmdö kommuns råd för personer med funktionsnedsättning har FUB tyvärr inte haft 
någon representation heller under 2015.  Vi ser dock fram emot en förändring kommande år! 
Helen Borell, Anna Brändström och Ulla Hjelm har tillsammans med Katarina Berggren 
utsetts till arbetsgrupp för Värmdöfrågor, med Katarina som sammankallande och rapportör 
till styrelsen. Helen och Ulla kommer även att representera FUB i rådet. Under hösten 2015 
har det i Värmdö märks av att indragningar av insatser för LSS berättigade medlemmar skett i 
större utsträckning. Arbetsgruppen kommer därför främst arbeta med intressepolitik men 
förhoppningsvis även inspirera medlemmar/ anhöriga att ordna fritidsaktiviteter för FUBs 
medlemmar även i Värmdö. Våra träffar sker nu till största del i Handikappforum i Nacka.  

Här följer en presentation av de aktiviteter vi haft under 2015: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vårens aktiviteter  
 
Medlemsfika  
Den 25 januari hade vi en medlemsträff i våra lokaler i Handikappforum. FUB bjöd på fika, 
Vi har köpt en egen karaokemaskin som vi testade till allmän glädje! Alla var delaktiga och 
många sjöng modigt i mickarna! 
   
Årsmöte och medlemsfika 
Den 8 mars hade vi årsmöte kombinerat med medlemsfika. Det kom tyvärr endast 16 
personer till mötet. Det är tydligt att intresset för att driva föreningsarbeta kraftigt minskat 
genom åren. 
 
Medlemsfika  
Den 12 april hade vi en medlemsträff i våra lokaler i Handikappforum. FUB bjöd på kaffe och 
smörgås, och denna gång var vi så många som 43 personer! 
 
Ungdomsfest 
Den 9 maj hölls en fest där endast ungdomar träffades, Läsk, snacks och Disco! 27 personer 
deltog 
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Grillfest  
Den 14 juni hade vi vår grillfest på Tollare Folkhögskola, precis som året innan. FUB bjöd på 
korvar och tillbehör samt fika, trots det halvdana vädret lockades 37 personer till denna träff! 
 
 
Höstens aktiviteter  
 
 
Båttur i repris 
Den 20 september gjorde vi en härlig utflykt med båten RAN, vi var 20 glada personer som 
turistade med båten i Järlasjön, slussade och tog vägen via Djurgårdskanalen och längs med 
Nackasidan tillbaka in i Hammarbysjön för slussning på återvägen! En toppenfin dag och 
båttur! Vi tog kaffe och mackor under turen. 
 
Medlemsfest med musik och dans! 
Magnus spelade och sjöng och många var det som sjöng med, den 27 september, i Nacka 
handikappforum. 38 personer deltog 
 
Medlemfika  
Den 22 november var det dags att testa karaokaemaskinen igen! Några medlemmar sjöngs 
friskt och vågat i mikrofonerna, och imponerade med stor kunnighet i låttexter! Vi var 30 
personer. 
 
Ungdomsfest  
Det var dags för Disco igen den 7 november och 26 personer deltog! Mycket blinkande 
lampor och hög musik! 
 
Jullunch  
Den 13 december var det dags igen för det populära Julbordet! Även detta år åt vi på Tollare 
folkhögskola. Vi var 105 deltagare som åt av den goda maten och underhölls av dragspel och 
sån

Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning 
 
Resultaträkning, se bilaga nr 1.  
 
Styrelsen får härmed tacka för förtroendet under det gångna året och vill understryka det goda 
förhållande som varit rådande under allt styrelsearbete. 
 
Vi vill också passa på att varmt tacka våra medarbetare i och utom FUB som hjälpt oss att 
genomföra vissa av våra aktiviteter! Och sist men inte minst; våra medlemmar, personal och 
anhöriga som deltar på våra arrangemang! 
 
Saltsjö Boo den 24 februari 2016 
 
 
 
 
Lillemor Johansson    
Ordförande
   


