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Verksamhetsberättelse för FUB Östersund 2016 
 
Styrelsen för FUB i Östersunds kommun får härmed avge följande verksamhetsberättelse. 
 

Styrelse 

FUB Östersund har under året haft följande styrelse: 

Ordförande  Birgitta Rhodin  

Vice ordförande/Kassör Anna-Carin Hammarberg 

Sekreterare  Åsa Danvind 

Ledamöter  Lena Råghall 

Ingrid Lamberg 

Vakant 

Vakant 

Suppleanter  Gabriella Alexandersson 

Ina Karlsson 

Vakant 

 

Medlemmar 

Föreningen hade 157 medlemmar, varav 109 är huvudmedlemmar, i slutet av år 2016. Det är 

en minskning med totalt fem medlemmar. FUB i Östersund har inget kansli. 

Styrelsesammanträden 

Under året har det hållits sju protokollförda styrelsesammanträden. 

Verksamhet 

Styrelsen för FUB Östersund fokuserar på att samverka med kommunen och landstinget i 

frågor som berör föreningens medlemmar genom att vara representerade i olika 

samverkansgrupper. På kommunal nivå är det Dialoggruppen som samverkar inom LSS-

området, samt Tillgänglighetsrådet där vi samverkar genom att finnas representerade i 

Handikappsamverkan Östersund som är en paraplyorganisation för olika föreningar. På 

landstingsnivå är det i Brukarrådet för Barn- och ungdomshabiliteringen och Resursenheten 

för vuxenhabilitering. 

 

Föreningen har även medlemmar i Krokoms kommun där det inte finns någon lokalförening 

för FUB. En av styrelsens medlemmar, Anna-Carin, bor i Krokoms kommun och sitter med i 

Krokom kommunala Handikappråd. Rådet skall verka som ett rådgivande organ för 

kommunens nämnder inför olika beslut. Anna-Carin är även ordförande i 

Handikappsamverkan i Krokom och i verksamhetsberättelsen finns ett separat avsnitt om 

Krokoms kommun. 
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Lokalföreningen har haft tre representanter i länsförbundets styrelse: Tomas Lindgren, Sven-

Arne Persson och Birgitta Rhodin. 

 

Föreningen driver ett My Right projekt i Nicaragua. 

 

DIALOGGRUPPEN 

I kommunens Dialoggrupp för LSS-frågor har Birgitta Rhodin och Åsa Danvind deltagit. 

Under det gångna året har det varit stor fokus på kommunens nya boendeplan som gick ut på 

remiss i mars och sedan beslutades i Vård- och omsorgsnämnden i oktober. Under våren 

ordnades öppna möten där olika grupper fick komma och diskutera boendefrågor med 

representanter från nämnden och förvaltningen. Föreningen deltog på det mötet som 

fokuserade på LSS-bostäder. 

 

Under året har kommunen bl a informerat om personligt ombud som personer med psykisk 

funktionsnedsättning kan ansöka om. Kommunen har under hösten granskat ett antal LSS-

boenden och funnit att de har god kvalitet utifrån uppställda kvalitetsmål. Man arbetar mycket 

med delaktighetsmodellen och under året har även föreningarna bjudits in för att ta del av vad 

modellen innebär och hur den kan användas. 

 

Deltagandet från politiker har varit lågt och en tydlig önskan om att närvaron borde vara 

högre har framförts med förhoppning om att det blir bättre framöver. Diskussion har också 

påbörjats om hur samverkan i dialoggruppen kan förbättras. 

 

TILLGÄNGLIGHETSRÅDET 

Tillgänglighetsrådet har enbart haft två möten under året.  

 

På mötet i februari diskuterades utveckling av medborgardialog i funktionshindersfrågor samt 

förändring av Tillgänglighetsrådet och man beslutade att: 

 

 rekommendera nämnder och styrelser att utifrån strategin 'Ett Östersund för alla' 

utveckla medborgardialog inom sina verksamhetsområden så att olika grupper i 

samhället kan delta på sina villkor, 

 att ge kommunens tillgänglighetsstrateg och ordförande i TR i uppdrag att ta fram 

förslag på hur funktionshinderorganisationerna och medborgarna ska kunna lyfta 

frågor som de vill ha dialog kring samt 

 uppmana ledamöter och ersättare i TR att i sina respektive organisationer diskutera 

förslaget om att TR framöver får i uppdrag att följa hur medborgar-dialogerna 

utvecklas utifrån ett funktionshinderperspektiv. Det skulle kunna minska ned rådets 

sammanträden till 1 till 2 gånger per år. 

 

På mötet i maj togs följande beslut: 

 

 Tillgänglighetsrådet ska ha ett temasammanträde under hösten, ett öppet dialogmöte 

om rådets funktion i framtiden. Tidpunkt för mötet, förslagsvis någon gång i 

november, bestäms av ordförande i samråd med tillträdande tillgänglighetsstrateg. 

(anm: det föreslagna mötet i november blev aldrig av) 

 Tillgänglighetsstrategen får i uppdrag att informera kommunstyrelsen om det 

förändringsarbete som är på gång. 
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 Alla nämnder, styrelser och förvaltningar uppmanas att utifrån strategin 'Ett Östersund 

för alla' fortsätta arbetet att utveckla medborgardialog inom sina verksamhetsområden 

så att olika grupper i samhället kan delta på sina villkor. 

 

Östersunds kommuns Tillgänglighetspris för 2016 har tilldelats Quality Hotel Frösö Park  

 

BRUKARRÅDET 

I Brukarrådet för Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) och Resursenheten för 

vuxenhabilitering (RVH) har Åsa Danvind varit FUB-representant, med Anna-Carin 

Hammarberg som ersättare. Under året har BUH/RVH föreslagit att minska antalet med 

hälften, från två per termin till ett per termin. 

Man har bl a informerat om att kostnaderna för hjälpmedel som inte används är höga och man 

kommer att arbeta för att få in dessa hjälpmedel och därmed minska kostnaderna. BUH har 

även meddelat att man i framtiden inte kommer att kunna ställa upp med resurser i samma 

omfattning som tidigare för att ordna de sk familjehelgerna i Åre. Under hösten ägnades all 

tid i brukarrådet åt den omorganisering som blev en följd av det besparingskrav som regionen 

har lagt på verksamheten. I praktiken innebär detta att tre enheter slås ihop till två och att 

några tjänster dras in. FUB har fått indikationer från föräldrar som uttrycker missnöje med 

minskat stöd från BUH. Detta beror inte enbart på omorganisationen utan även på att man har 

fler personer med komplexa behov än tidigare samt att antalet remisser gällande utredningar 

har ökat kraftigt. 

 

KROKOM 

Handikappsamverkan (HSV) i Krokom hade den 4 april årsmöte och Anna-Carin 

Hammarberg fick förnyat förtroende som ordförande. 

  

HSV har fortsatt att jobba med ärendet att barn och ungdomar mellan 6 till 19 år åker gratis på 

lokal- och länstrafikens bussar, medan barn och ungdomar i behov av färdtjänst eller 

ledsagare på bussen fortsatt har en kostnad för sin transport. Ärendet behandlas vidare av 

Länstrafiken och HSV får täta rapporter, men ärendet har ännu inte nått någon lösning. 

  

HSV har 2016 gjort en enkätstudie på tillgängligheten i kommunens butiker. En 

sammanställning görs under 2017. Vissa butiker har fått en del tips på hur de kan öka 

tillgängligheten. 

  

FUB har varit representerat i KHR, Krokoms kommunala handikappråd. Rådet har haft 4 

möten under året.  

  

Kommunen planerar att bygga ett nytt äldreboende och HSV och KHR är involverad i 

planeringsarbetet. Dessutom ska ett nytt LSS-boende byggas 2017. 

  

Tillgänglighetspris har delats ut till Krokoms Motorklubb för sitt arbete med RUT, ett projekt 

där boende på gruppbostad i Östersund får komma ut till motorstadion och köra bil där 

dubbelkommando installerats. De har även utökat den fysiska tillgängligheten med bättre P-

platser och läktare. 

  

KHR följer kontinuerligt upp Tillgänglighetsprogrammet genom att se hur de olika 

nämnderna och förvaltningarna jobbar med tillgänglighet utifrån deras inlämnade rapporter. 

KHR har även fått muntliga rapporter från syn- och hörselombud, chefen för Stöd- och 
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Service, projektledaren för enkelt avhjälpta hinder och KBAB:s (kommunala 

fastighetsbolagets) inventering av tillgänglighet. 

 

 

MYRIGHT-PROJEKTET I NICARAGUA 

FUB har två projekt i Nicaragua tillsammans med en intresseorganisation som heter Los 

Pipitos som är en motsvarighet till FUB. Den här organisationen omfattar även personer med 

andra funktionsnedsättningar än utvecklingsstörning såsom rörelsenedsättning, syn- och 

hörselnedsättning. Projekten som vi är inblandade i ska bedrivas för personer med 

funktionsnedsättning med särskilt fokus på barn/ungdomar med utvecklingsstörning. De flesta 

tillhör också denna kategori och många är multifunktionsnedsatta med utvecklingsstörning 

som en funktionsnedsättning.  

 

Ett projekt om vuxenblivande bedrivs i Managua (huvudstaden) och ytterligare ett projekt i La 

Dalia, en stad ca 17 mil norr om Managua ute på landsbygden. Mycket av arbetet som bedrivs 

är påverkansarbete gentemot myndigheter liksom utbildning av anhöriga till 

utvecklingsstörda. Bland annat om mänskliga rättigheter, stöd till föräldrar att söka hjälp till 

sina barn. De kan bl.a. besöka sjukgymnast för att lära sig hur de kan träna sina barn. 

 

Projektgruppen fortsätter diskussionerna med en intresseorganisation i Bolivia för att starta 

projekt där. FUB Berg är ansvariga för detta projekt. 

 

Flera resor har företagits till Nicaragua och Bolivia under året. Många diskussioner sköts via 

Skype men det är ändå viktigt att på plats diskutera med våra samarbetsorganisationer.  

 

Inget ungdomsutbyte med elever från gymnasiesärskolan har ägt rum under året och vi har 

inte heller haft något studiebesök från Nicaragua. 

 

Gymnasiesärskolans AH-program (administration, handel och varuhantering) har hyrt en 

hylla på 'Shoppis' - en nystartad, annorlunda loppis. Man kan lämna prylar till skolan som 

sedan säljs på Shoppis. Eventuellt överskott skänks till projekt för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

 

 

ÖVRIGT 

I början av året kom kommunen ut med reviderade riktlinjer för bidrag till föreningar inom 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Revideringen innebar inga större 

förändringar för FUB Östersund mer än att en budget samt handlingar från årsmötet ska 

bifogas ansökan om bidrag samt att ev bidrag som betalas ut till särskilda aktiviteter men som 

inte förbrukas ska betalas tillbaka. 

 

I slutet av januari gjordes ett medlemsutskick med information och inbjudan till årsmötet. 

 

Föreningen har blivit kontaktad av FUB Sundsvall som undrade om man tillsammans kunder 

ordna en kurs om hur man startar en Klippan-sektion. Styrelsen svarade positivt på detta men 

har tyvärr inte hört något mer. 

 

Föreningen ordnade, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, en medlemsträff med 

kommunens konsumentvägledare. 
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Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen ordnade en konferens på temat Rätten till 

mitt liv – en konferens om tillgänglighet. Föreningen var representerade genom Anna-Carin. 

 

Den 25 februari hölls årsmötet på Södra Gröngatan 39 och Ingrid Borgström var 

årsmötesordförande. 

 

Under april diskuterade styrelsen Vård- och omsorgsnämndens remiss till boendeplanen för 

2016-2025. Remissen bestod mestadels av en nulägesbeskrivning och en prognos för 

framtiden, inte så mycket om planerna för framtiden. Remissvaret lämnades in den 13 maj. 

 

På förbundsstämman i Bålsta 20-22 maj representerades föreningen av Ingrid. 

 

Föreningen har fått ett ex av broschyren När jag ska på mammografi. Broschyren tas med till 

Dialoggruppen för information om att den finns och vidare spridning. 

 

På Intra-dagarna i september representerades föreningen av Anna-Carin. 

 

Föreningens två medlemsrådgivare, Åsa och Anna-Carin, deltog i riksförbundets fortbildning 

för rättsombud och medlemsrådgivare den 8-9 oktober i Stockholm. Det var en bra 

fortbildning med intressanta föreläsare och mycket utrymme för erfarenhetsutbyte. 

 

Den 3 december anordnade länsförbundet en LSS-manifestation på Stortorget i Östersund. 

Anna-Carin var en av talarna på manifestationen. 

 

Vid årets sista styrelsemöte träffade vi en representant för Studieförbundet Vuxenskolan. Vi 

pratade om hur vi kan samarbeta kring studiecirklar. Frågan uppkom om personer som är 

anställda inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter får ställa upp som cirkelledare. Det 

finns ingen policy inom kommunen som skulle förhindra detta. En något problematisk fråga 

är om FUB Östersund ska gå in med ekonomiskt stöd till studiecirklar och om man då ska 

särskilja på medlemmar och icke medlemmar. 

 

Under året har föreningen fått motta ett ökat antal gåvor från i samband med att personer har 

gått bort. Detta har varit relativt ovanligt tidigare år. Styrelsen har funderat på hur dessa gåvor 

ska användas på ett bra sätt. 

 

Via en grupp på FB som heter Elever med downs syndrom i grundskolan har vi förstått att 

verksamhetschefen för Elevhälsan i Östersunds kommun föreläser för andra kommuner om 

inkludering och En skola för alla. Det har dock visat sig att när han talar om en skola så talar 

han enbart om grundskolan, inte om grundsärskolan som betraktas som en egen form och inte 

omfattas av inkludering. Styrelsen konstaterar att föreningarna inte har någon samverkan med 

kommunen beträffande skolfrågor. 

 

Styrelsen har under året varit engagerad i ett ärende som har handlat om vilken kompetens 

säkerhetsvakter har om funktionsnedsättning. Detta med anledning av att en person med 

funktionsnedsättning antogs vara drogpåverkad och som följd därav blev bemött på ett mindre 

bra sätt. 
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Styrelsen tackar för det gångna året! 

 

 

 

Östersund 2017-02-23 

 

 

 

 

Birgitta Rhodin Anna-Carin Hammarberg Åsa Danvind 

 

 

 

 

 

Ingrid Lamberg  Lena Råghall Gabriella Alexandersson 

 

 

 

 

 

Ina Karlsson 


