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Lokalföreningen 

 FUB 
         Umeå  

 
 

 
För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning 

 

Hemsida: www.fub.se/lokalt/fub_umea 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 

Styrelsen för FUB Umeå har under 2017 haft följande sammansättning: 
 

 

 

Styrelsearbetet 

Styrelsen har under året haft 13 styrelsemöten och arbetsutskottet 7 möten. 

 

Verksamheten har under året dominerats av följande områden: 

 

• Pågående LSS-utredning och rättigheter enligt LSS för personer som har en 

utvecklingsstörning. 

• Daglig Verksamhet. 

• Färdtjänst. 

• Hälso- och sjukvård samt habilitering. 

• Olika former av kunskapsspridning om rättigheter och levnadsförhållanden för 

personer med utvecklingsstörning samt personer med andra funktionsnedsättningar. 

• Sociala aktiviteter där medlemmarna haft trevligt tillsammans. Det är Barn- och 

ungdomslägret, Grillfesten och dansverksamheten i samarbete med Jamo Jamo Arts. 

 

Ordförande Abbas Haghjo 

Vice ordförande Maria Alm 

  

Sekreterare Anna Nordell 

  

Styrelseledamöter Anna Nordell 

 Maria Alm 

 Ida Stål 

 Sven Nordlund 

 Lena Renlund 

  

Suppleanter Agneta Liljeberg 

 Robert Ångman 

 Ulla Johansson 

 Nadja Lundgren 

  

Kassör Handhas av Funktionsrätts 

ekonomiavdelning. 
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Under året har vi publicerat en ny hemsida eftersom tidigare avtal för tjänst hos leverantören 

upphörde. Ett arbete som krävde rätt mycket resurser från styrelsen såväl i tid som personellt. 

 

Under maj månad skedde ett namnbyte från Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) till 

Funktionsrätt. Det introducerades i sammanhanget ett nytt begrepp, Funktionsrätt, i det 

svenska språket. HSO Umeå ändrade därmed namn till Funktionsrätt Umeå. HSO 

Västerbotten ändrade namn den 1 oktober till Funktionsrätt Västerbotten. 

 

Representation 

Föreningen har under året haft följande representanter i nämnda styrelser/nämnder. 

 

FUB Västerbottens läns styrelse Abbas Haghjo (vice ordförande) 

Funktionsrätt Västerbottens styrelse  Abbas Haghjo (vice ordförande) 

Umeå centrum för funktionshinder-

forskning 

Abbas Haghjo (genom Funktionsrätt 

Västerbotten) 

FUB Västerbottens läns valberedning Sven Nordlund 

Funktionsrätt Umeå Maria Alm 

UFR, Umeå kommuns 

funktionshindersråd 

Sven Nordlund 

Funktionsrätt Umeås samarbetskommitté Abbas Haghjo 

Funktionsrätt Umeås färdtjänstkommitté Sven Johnson, Sven Nordlund, Lena 

Renlund 

Umeå FUB:s invandrarrepresentant Sven Nordlund 

Kontaktperson för flerfunktionshinder Anna-Lisa Fors och Anna Nordell 

Kontaktperson för media Abbas Haghjo och Sven Nordlund 

Informatörer Abbas Haghjo, Sven Nordlund, Eva 

Lindgren och Siw Siikavaara 

Studieombud Siw Siikavaara 

Programkommitté Marta Johansson 

FUB Umeås valberedning Kerstin Lindberg (sammankallande) 

 

Antalet medlemmar visar en positiv ökning av totalt antal medlemmar. 

 

Antal Medlemmar År 2015 År 2016 År 2017 

Totalt 271  274  298 
- varav huvudmedlem 162 159 179 

- varav familj 109 115 119 

  

Ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bidrag och gåvor År 2015 År 2016 År 2017 

Umeå kommun, drift 15 000 15 000 20 000 

Humanfonden 7135 6891 -- 

Avkastning Bancos fond - - 7 024 

Minnesgåvor 3100   0   0   

Gåvor privatpersoner 200 6725 11 471 

Umeå Fritidsbidrag för 

Barn-och ungdomsläger 

26 100 24 215 22 300 
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Stöd och sponsring 

Umeå kommun har bidragit till Barn- och ungdomslägret på KFUM 10–11/6, enligt ovan. 

 

Samiras fond 

Styrelsen för Samiras fond har haft två protokollförda möten under året. Fem ansökningar 

inkom till fonden under ansökningsperioden, varav fyra personer beviljades bidrag (till 

rekreationsresa). Förutom en månatlig givare så har minnesfonden erhållit ytterligare flera 

generösa gåvor från privatpersoner, under verksamhetsåret. Vi uppmanar alla berörda i övre 

Norrland att ansöka om bidrag. 

 

Bland viktigare möten och verksamheter kan nämnas: 

 

7/2 2017 Temaafton med Cecilia Olsson 

Ämnet ”Utvecklingsstörning - att bli förstådd och bemött på rätt sätt” lockade många 

deltagare och trevligt nog observerade vi att personal och verksamhetschefer fanns med. 

Mötet uppskattades av samtliga deltagare. 

 

15/2 2017 Årsmöte 

Årsmöte FUB Umeå. 

 

5/4 2017 HSO Umeås årsmöte. Beslutades om namnbyte till Funktionsrätt Umeå. 

 

7/4 2017 FUB Västerbottens län, Umeå 

Årsmöte FUB Västerbottens län i Umeå. 

 

20–21/5 2017 RIKS FUB:s förbundsstämma  

Förbundsstämman 2017 ägde rum i Brastad på västkusten. Monica Gebart från Vilhelmina 

blev invald i styrelsen. Stämmans viktigaste beslut blev tyvärr att efter 2018 ska 

förbundsstämma hållas enbart vart annat år. Riksförbundets ekonomi är som vanlig svår att 

följa då mycket ”samredovisas”, vilket kritiska röster framförde. Forum FUB innehöll en del 

intressanta punkter:  

Malin Nystrand, läkare höll en mycket intressant föreläsning om bemötande i vården av 

personer som har funktionsnedsättning.  

FUB Laholm berättade om samarbetet med kommunen som lett till utökade möjlighet till 

ledsagning samt fria friskvårdskort. 

 

21/5 2017 HSO Västerbottens årsmöte. (Namnbytet till Funktionsrätt Västerbotten skedde 1 

oktober 2017) 

Sven Nordlund deltog i mötet. 

 

10–11/6 2017 FUB Umeås sommarläger Barn o ungdom 0–15 år vid Nydalasjön 

Lägret fick gott betyg av familjerna, de uppskattade att få träffas, att utbyta erfarenheter, att 

barnen fick leka och göra roliga aktiviteter. Jenny Järvholms, ”Pyssel-Jenny”, medverkan var 

mycket uppskattat av barnen. Ni som ännu inte deltagit i Barn- och ungdomslägret, kom gärna 

nästa år.  

Vi tackar alla som bidragit med hjälp och Umeå kommuns Fritid som med sitt bidrag 

möjliggjorde dessa dagar! Tack alla! 
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2/9 2017 Riks FUB:s LSS-konferensen i Umeå 

Den 2 september anordnade Riksförbundet FUB en konferens i Umeå med fokus på LSS och 

kommitténs arbete. Ni kan läsa mer på FUB:s hemsida och FUB:s tidning Unik 2017 nr 4.  

 

9/9 2017 Grillfesten/medlemsmötet, KFUM 

STORT TACK till alla som hjälpte till att fixa Grillfesten. Liksom tidigare år fanns 

instruktörer från KFUM på plats och hjälpte alla som ville pröva på någon aktivitet. Jenny 

Järvholm, ”Pyssel Jenny”, fanns på plats och var mycket uppskattad av alla. Grillbuffén var 

som alltid mycket smarrig. Ni som ännu inte varit med på Grillfesten, kom gärna nästa år. 

Stort tack till Navid Haghjo som var fotograf under denna dag. 

 

4/10 2017 Temaafton Barbro Lewin 

Barbro Lewin höll en mycket intressant föreläsning utifrån sin studie på temat ”Att få 

och behålla LSS-insatser. Om rättssäkerhet vid myndighetsutövning i Uppsala under 2010-

talet.” Barbros studie i Uppsala kommun visar på att det råder en rättsosäkerhet i 

beslutsfattandet då det gäller LSS-insatser. Hon använder begreppet ”rättslösa 

rättighetsbärare”. En fråga Barbro ställer är dels om förhållandena är lika i andra kommuner 

och dels om det är resultat av politiska beslut eller enbart brist på riktlinjer. Många frågor kom 

från åhörarna och ämnet är mycket intressant och därför behöver vi bjuda in Barbro Lewin 

igen. 

 

26/10 2017 E-hälsa vad är det?  

Funktionsrätt Umeå har startat en studiecirkel om E-hälsa, ledare är Käte Alrutz. Från FUB 

Umeå deltar Lena Renlund. Cirkeln är på totalt 4 träffar. Syftet med cirkeln är att få 

information om E-hälsa samt hur kan funktionshinderrörelsen påverka utvecklingen av E-

hälsa för våra medlemmar. 

 

21/11 2017 Temaafton Therese Fridström Montoya  

Besöket anordnades i samarbete med Umeå centrum för funktionshinderforskning. 

Therése Fridström Montoya berättade om sin avhandling ”Leva som andra genom 

ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox”. Ett givande möte och tyvärr saknade vi 

deltagare från tjänstemän och Umeå God man- och förvaltarförening (UGFF). Glädjande nog 

kunde vi boka tid för en temaafton den 18/9 2018. Therése besöker oss och berättar om sin 

nya bok ”Homo juridicus, den kapabla människan i rätten”.  

 

22/11 2017 Seminarium om FN:s konvention, Myndigheten för delaktighet i Umeå 

Flera av FUB Umeå styrelsemedlemmarna deltog i seminariet som handlade om FN 

konventionen. Flera av ledamöter deltog i såväl dagkonferensen som en kortare version av 

dagen. Tyvärr har Sverige inte inkluderat konventionen i svensk lag. Detta innebär att 

konventionen kan användas som ett kompletterande stöd till rättighetslagen. 

 

3/12 2017 Internationella funktionshinderdagen 

Rådhustorget:  

Temat för detta år var liksom tidigare år ”ASSISTANS ÄR FRIHET - RÄDDA LSS”. 

Under dagen samlades ca 100 personer på Rådhustorget i Umeå för att manifestera mot 

besparingarna inom LSS och personlig assistans. Abbas Haghjo var bland talarna, genom 

LSS-samverkansgrupp, och lyfte framför allt bristande ideologi och krav på utveckling av 

LSS.  
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Folkets Hus: 

Abbas Haghjo pratade samma dag på Folkets Hus kort om uppkomsten av LSS. Under 

presentationen berättades om LSS-samverkansgrupp som bildades på initiativ av FUB Umeå. 

Syftet med detta var att uppmärksamma behov samt kraften av samverkan på alla nivåer. 

 

FUB Umeås dansgrupp 

Under verksamhetsåret 2017 har FUB Umeå ordnat en dansverksamhet i Hamnmagasinet 

tillsammans med Jamo Jamo Arts. Ca 15 medlemmar har deltagit i dessa träffar. Det har rört 

sig om 12 träffar under hösten. Dansverksamheten har varit mycket uppskattat och skapat 

mycken glädje och fysisk rörelse hos våra dansare. Danstillfällena har varit kraftigt 

subventionerade av FUB Umeå. Den 11:e feb. startar en ny kurs, läs vidare på FUB Umeås 

hemsida. 

 

Verksamhetsberättelse för Boende- och Dagligverksamhetsgruppen 

Under året beslöt styrelsen att slå ihop Boendegruppen och gruppen för Daglig Verksamhet. 

Den långdragna frågan om hyror och underhåll i kommunens särskilda boenden har under året 

nått Hyresnämnden men har ännu inte resulterat i något slutgiltigt avgörande. Kommunen 

planerar stora förändringar av verksamheten inom Daglig Verksamhet när det gäller innehåll. 

Samtidigt förslås en koncentration av verksamheterna när det gäller lokaler. Vi i gruppen har 

ställt skriftliga frågor om förändringen samt träffat både politiker och tjänstemän för att 

framföra vår syn på verksamhetsförändringarna. Arbetet kommer att fortsätta. 

 

Färdtjänstgruppen rapporterar 

Under 2017 har FUB Umeå som ingår i Färdtjänstgruppen inom Funktionsrätt Umeå haft ett 

flertal möten med trafikplaneringschef Marie Frostvinge, bl.a. i mars och november. 

Frostvinge informerade om olika förändringar och gav svar på en del av Funktionsrätts frågor. 

Enligt Frostvinge kan inte taxehöjningar av färdtjänsten bli föremål för remissbehandling när 

beslut fattas av Länstrafiken. För höjningar som Umeå kommun beslutar om kan 

remissförfarande ske dock beroende på det politiska uppdraget och tidplanen. 

 

FUB Umeå har i en skrivelse påtalat dels att förändringar i färdtjänsten skall bli föremål för 

remissförfarande, dels att tillstånd för färdtjänst inte skall behöva ansökas om varje år eller 

vartannat år eftersom kognitiv funktionsnedsättning följer den enskilda individen hela hens 

liv. 

 

Vidare har föreningen i en skrivelse till Kommunen och Taxi krävt att få vara med i 

utbildningen av färdtjänstens chaufförer och därmed säkra och förbättra deras kunskap 

om personer med kognitiv funktionsnedsättning och vad det innebär. Detta har inte 

tillgodosetts trots återkommande krav därom under det gångna året. 

 

Vi har också diskuterat om hur man skall kunna påverka kommunen att kontroll av 

färdtjänstens chaufförer ska ske mot straffregistret för att motverka att våra brukare utsätts för 

sexuella trakasserier och övergrepp vilket skett i vissa andra kommuner. 

 

Rättsombud 

Abbas Haghjo är Riks FUB:s rättsombud med Västerbottens län som arbetsområde. 

Rättsombuden har tystnadsplikt. Alla medlemmar har möjlighet att kontakta FUB:s 

rättsombud i frågor som rör den enskildes rättigheter. Deras arbete sker i nära samarbete med 

förbundsjuristerna. Det huvudsakliga arbetet under året har handlat om att ge råd, hjälp om 



8(11) 
 

hur man finner information, bevaka och informera om rättigheter. Tre av dessa fall har drivits 

upp till Kammarrätten. 

 

Upparbetning av FUB Umeås medlemsregister 

Upparbetning av medlemsregistret har skett genom personlig kontakt med medlemmar. 

Uppdatering har skett med födelseuppgifter för att kunna rikta vår verksamhet till aktuell 

grupp samt för att kommunen kräver statistiska uppgifter av oss. 

Tyvärr är Riks-FUB:s obligatoriska fält otillräckliga för inlämning av personuppgifter som 

förenklar uttag för olika elektroniska utskick ur medlemsregistret. Förbundet jobbar med 

införande av ett nytt system. Men oavsett nytt eller gammalt system måste registret 

kompletteras manuellt. Ex. på dessa variabler är: 

Födelsedatum, Förnamn, Efternamn, Kön, Gatuadress, Postnr, Ort, Telefon, Mobil, E-post. 

Målet är under 2018 att vi ska komma med en begäran om saknade uppgifter till alla 

medlemmar. Hjälp oss att bli effektivare! 

 

FUB Umeå i media 

 

7/4 2017 Tidningen ETC Umeå, nr 14  

Abbas Haghjo intervjuades om människor som har full arbetskraft som utnyttjas och avlönas 

med en habiliteringsersättning (i Umeå 30 kr per dag, 3,62 kr i timmen!). Detta sätt att 

utnyttja dessa medborgare är oacceptabelt och ”På många sätt är det här det nya slaveriet”, 

kommenterade Haghjo. FUB Umeå kommer att vara fortsatt engagerad rörande 

Habiliteringsersättning såväl lokalt som nationellt.  

  

30/9 2017 Abbas Haghjo i FUB-tidningen Unik, nr 4 

Om betydelsen av samverkan och arbetssättet, vinster och betydelsen med Samverkansgrupp.  

 

24/10 2017 Folkbladet Västerbotten 

Intervju med Abbas Haghjo om brist på vikarier och därmed sämre arbetsförhållanden för 

personal inom boenden. En konsekvens som inte gagnar personer som bor i olika boenden. 

Exempelvis ett problemområde är införandet av nattpatrullen med risk att dessa saknar 

kunskap om personens funktionsnedsättning samt konsekvenser av det.  

 

Ansiktet utåt 

Hemsidan: Avtalet med vår gamla leverantör gick ut och därför beslutade vi att ansluta oss till 

Riks FUB:s server och använda den plattformen för hemsidor och design av hemsida. Johan 

Haghjoo har hjälpt oss för överföring av data och design av en ny hemsida i samråd med 

styrelsen och arbetsgruppen för introducering av ny hemsida. Vår nya hemsida publicerades 

under juni månad. Målet med nya hemsidan är att i praktiken de flesta i styrelsen ska kunna 

publicera och uppdatera. Stort tack till Johan Haghjoo för sitt generösa arbete i detta 

sammanhang.   

 

Vi tackar också Markus Backman för all hjälp och insatser med föregående hemsida.  

 
Facebook: På Facebook har våra aktiviteter och annat av intresse för medlemmarna lagts upp. 

 

Skrivelser under verksamhetsåret 

 
- Skrivelse till Riks-FUB om brister och problem i samband med medlemsregistersystemet. 

- Inbjudan om samverkan med berörda föreningar angående habiliteringsverksamhet. 
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- Inbjudan om samverkan med berörda föreningar angående färdtjänst. 

- FUB Umeås motion om God man/förvaltare bevaka rätt och sörja för person. 

- Remissvar från FUB Umeå på Umeå kommuns program för tillgänglighet, 2017-06-08.  

 

Samverkan om LSS med andra föreningar inom Funktionsrätt  

 

På initiativ av FUB Umeå bildades en LSS-samverkansgrupp inom Funktionsrätt 

Västerbotten. Gruppens arbete har under året dominerats av möten med representanter från 7 

riksdagspartier samt FI och Arbetarpartiet som är aktiva lokalt.  

 

Syftet med träffarna var att diskutera partiernas syn på LSS samt övergripande situationen i 

dagens och framtidens Sverige för personer med funktionsnedsättning. Gruppen ville också 

delge sina erfarenheter av lagen och hur den har tillämpats.  

 

Talesperson för gruppen är Abbas Haghjo och mer om gruppen kan ni läsa genom:  

http://www.ac.hso.se/InformationPress/Nyhetsarkiv/LSS-samverkansgrupp-bildad/ 

 

Styrelsen har ordet 

 
Arbetet tillsammans i LSS-samverkansgrupp har varit givande och genom den har FUB Umeå 

poängterat vidden av samverkan och att ensam inte är stark. Flera politiska partier har visat 

intresse för att samverka med gruppen och FUB Umeå är en viktig del i detta arbete. Vi vill 

fortsätta med detta arbete och tillsammans med andra föreningar samt med bibehållen 

autonomi för respektive förening, arbeta med aktiviteter som förstärker rättighetsperspektivet 

genom påverkansarbete. Detta kommer att ägnas större vikt, under det kommande året. 

 

Vår förening har varit väl engagerad i arbetet med att involvera andra funktionshinder-

organisationer samt att ensam driva frågor som varit viktiga för våra medlemmar. Vi fortsätter 

vårt arbete i LSS-samverkansgrupp för att agera mot urholkningen av LSS. 

 

Det är ytterst glädjande att vårt läger för Barn och ungdomar och deras anhöriga har blivit en 

stor framgång. Lägret genomfördes framför allt genom en engagerad arbetsgrupp, ett fint 

samarbete med KFUM samt bidrag från Umeå Fritid. 

 

Våra styrelsemöten har innehållit besök av representanter från olika organisationer med 

intresse för vår verksamhet och vår målgrupp och de har varit intresserade att på olika sätt 

bidra med sina kunskaper. Alla medlemmar är välkomna till våra styrelsemöten. De är öppna. 

 

De frågor som kommer att dominera det kommande verksamhetsåret är: 

- Fortsatt bevakning av våra rättigheter enligt LSS och se till att denna lag respekteras och 

tillämpas utifrån LSS-intentioner. Vår verksamhet kommer i hög grad att handla om 

engagemang och arbete kring den nya LSS-utredningen, vilket vi kommer att starkt 

prioritera. 

- Hälso- och sjukvårdsfrågor samt E-hälsa. 

- Fortsatt samverkan mellan FUB Umeå och andra föreningar. 

- Samverkan mellan Umeå kommun och FUB Umeå i anslutning till de frågor som berör 

våra medlemmar.  

- Färdtjänst och jämlikhet i levnadsvillkor. 

- Information- och kunskapsspridning.  

- Frågor som berör brottsoffer.  

http://www.ac.hso.se/InformationPress/Nyhetsarkiv/LSS-samverkansgrupp-bildad/
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- Frågor om åldrande är också viktiga att följa. 

- God man och förvaltarskapsfrågor kommer i likhet med föregående årsverksamhet att 

följas och prioriteras. Detta sker bl.a. i form av en föreläsning av jur. dr Therese 

Fridström Montoya. 

 

I slutet av året fick vi beskedet att Stefan Jonsson avlidit. Stefan har tidigare varit aktiv i 

styrelsen och Boendegruppen trots sin sjukdom och arbetade outtröttligt ända till slutet av sitt 

liv. Vi skickar en tacksam hälsning och vår varma hälsning till Stefans familj. Stort tack till 

Stefan för hans arbete. 

 

Under detta år har föreningen varit starkt påverkad av sjukdomar och flera ledamöter har inte 

kunnat fullfölja sina uppdrag. Detta förhållande har skapat en hård arbetsbelastning men i 

stort har vi genomfört våra uppdrag. 

 

Vi vill också passa på och hälsa våra nya styrelsemedlemmar hjärtligt välkomna och hoppas 

att de kommer att vara lika engagerade som under det gångna året. Vi välkomnar hjärtligt nya 

medlemmar och vill att ni finner att FUB Umeå tillgodoser era önskningar och behov. Hör 

gärna av er till styrelsen. 

 

Vi behöver fler som är aktivt engagerade. Din delaktighet och ditt engagemang har stor 

betydelse för föreningens arbete, såväl påverkansarbete som praktiskt arbete i tex. sociala 

aktiviteter, arbetsgrupper. Vi uppmanar därför alla att ta kontakt med styrelsen. Varje insats är 

viktig och det spelar ingen roll hur stor eller liten din arbetsinsats är. Vi måste bli fler och  

 

 

 

Tillsammans är vi starka! 

 

Välkommen! 
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