
 

1 
 

  

 

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala  

År 2015  

 

Styrelsen  
Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för verksamhetsåret  

 
Styrelse och ledamöter  
Ordförande Pia Ek  

V Ordförande Anders Linde  

Kassör Mona Gröning (ingår ej i styrelsen, se nedan)  

Sekreterare Gunilla Blomstedt  

V Sekreterare Kerstin Roshed, suppleant  

Ordinarie ledamot Catarina Bernet  

Ordinarie ledamot Henrik Brunnberg  

Ordinarie ledamot Bengt Lövgren  

Ordinarie ledamot Bo Olsson  

Ordinarie ledamot Annsofie Åhlander  

 

Revisorer Leif Dahl  

Lennart Hulth  

 

Ständigt adjungerad Marianne Childs  

Katarina Wennerberg 

Eleonor Berlin, Draget, från hösten 2015  

 

Valberedning Mona Gröning ledamot av styrelsen utsedd  

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under året 2 februari, 4 mars 

(konstituerade), 24 maj, 25 augusti, 16 november.  

Årsmötet hölls den 9 mars 2014.  
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Medlemmar  

Den 31 december 2015 hade Uppsala FUB 532 medlemmar och året innan 528. 

Medlemmar i Knivsta var 34, tidigare 33. Medlemsavgiften var 200 kr för 

fullbetalande och 75 kr för familjemedlem med samma adress. 

 

Anställda  

Mona Gröning på HSO:s kansli har mot ersättning ansvarat för bokföringen och 

gjort bokslut. Gunilla Lundell på HSO:s kansli har mot ersättning under året 

fungerat som kanslist för FUB och skött löpande kommunikation. Jocke 

Gunnarsson på HSOs kansli har hjälpt till på ett föredömligt sätt.  

 

Stödpersoner  

Dragets medlemmar, har med handledarstöd av Marie-Louise Airikka, Catrin 

Nordling, Mari Jansson, Jenny Wennerberg, Katarina Wennerberg, Robert 

Westin och Lisa Ström ansvarat för Dragets medlemsaktiviteter. Handledarstöd 

café Draget: Linda-Marie Andersson, Pia Ek, Carola Mattsson, Sofie Larsson, 

Elvy Netzel, Emma Nilsson (Uppsala kommun).  

 

Verksamhet under året  

Samverkan med kommunen, HSO, landstinget etc.  

Uppsala FUB ingår i HSO, handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala. 

HSO har ett avtal med Uppsala Kommun angående samverkan. Denna 

samverkan sker bl.a. i s.k. samverkansgrupper där personer från 

handikapprörelsen ska träffa politiker och tjänstemän från kommunen. I många 

av dessa grupper har FUBare deltagit.  

I Läns-FUB:s styrelse har Uppsala FUB representerats av Bo Olsson, Helena 

Danell och Pia Ek.  

Bengt Lövgren och Johanna Lindbom (Draget) , Birgitta Anér och Pia Ek deltar 

sedan våren 2013 i Regionförbundets satsning för ökande inflytande för 
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personkrets inom LSS. Satsningen är tänkt att bli bestående och medel kommer 

från SKL.  

Pia Ek är invald som HSOs representant i KHR – kommunens handikappråd – 

och förberett mötena tillsammans med sin suppleant Birgitta Anér  inför två 

möten under hösten 2015. Tillgänglighetsproblematiken, fysisk aktivitet för 

funktionshindrade och stöd till kognitivt funktionsnedsatta har varit de viktigaste 

frågorna. Under året har ett politikermöte ägt rum inför vilket Autism- och 

Aspergerföreningen, Neuro och Strokeföreningen samarbetade.  FUB och 

Autism- och Asbergerföreningen i Uppsala län har fått mandat av HSO att agera 

själva i LSS-frågor. Ett viktig framgång är att ett LSS-råd kommer att införas 

2016. Vi har även  påverkat omsorgsnämndens arbete genom diskussioner med 

tjänstemän i omsorgsförvaltningen där Birgitta Anér och Barbro Lewin ingår i 

den grupp som diskuterar vägledning för handläggare. Birgitta Anér, Barbro 

Lewin och Pia Ek ingår i den grupp som tillsammans med politiker tar fram 

Uppsala kommuns funktionshinderpolitiska program. Catarina Bernet har stått 

till förfogande som FUB:s representant i särskolans samverkansgrupp. Under 

året har vi fått en kontaktperson från grundskolan: Birgit Mikaelsson, enhetschef 

konsultativt stöd. 

Pia Ek och Gunilla Blomstedt hade möten med personal i olika privata 

gruppbostäder samt andra chefer för den privata sektorn.  

Pia Ek och Kerstin Roshed har haft ett möte med personal från habiliteringens 

team 4 för utvecklingsstörda.  

Skrivelser mm  

Barbro Lewin har vid flera tillfällen skrivit om försumlighet hos Uppsala 

kommuns politiker och tjänstemän på vår hemsida och i UNT, där även flera av 

våra medlemmar funnits med i artiklar och med insändare. Hon arbetar för 

närvarnande på en forskningsrapport om biståndshandläggningen på LSS 

personkrets under åren 2010 – 2014. 

Under året skickades information ut 4 gånger i form av ”FUB-bladet”.  
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Starkare medlem  

Pia Ek och Bo Olsson deltog vid 2015 års riksstämma.  

Kerstin Roshed och Pia Ek deltog på Intra-konferensen i september.  

Sammankomster för medlemmar  

Ungdomar/vuxna: Årsmötet var någorlunda välbesökt.  

Draget, sektionen för FUB-medlemmar med utvecklingsstörning, har ordnat 

traditionsenlig julfest och danser. De har under året drivit Café Draget varje 

måndag samt under några sommarveckor. De redogör för sin verksamhet under 

2015 i en egen verksamhetsberättelse. Christer Monie är Dragets ordförande.  

FUB har en badtid för medlemmar på lördagar på Kungsgärdet.  

AnnSofie Åhlander har med medel från riks FUB startat en försöksverksamhet, 

enkelspinning.  

FUB har haft fyra aktiviteter för barn under året. I januari dansades julen ut på 

Dragets julfest. I Leos lekland möttes flera av oss under vår och höst. I 

november ordnades ett välbesökt och uppskattat disco för barn och ungdomar på 

Grand.  

I november ordnades återigen, nu i samarbete med alla lokala FUB i länet, en 

uppskattad familjedag/endagarskryssning till Åland ombord på Rosella.  

I november ordnade FUB tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen i 

samarbete med Infoteket, två välbesökta föreläsningar av Kajsa Råhlande utifrån 

hennes bok: Hoppas hon dör före mig.  

Föreningen FUB-gården är en underavdelning till lokalavdelningen FUB 

Uppsala. Det är en ideell förening med egen styrelse, som lämnar egen 

verksamhetsplan och berättelse och som ansvarar för sin egen budget.  

Övrigt  

Tillsammans med Vård och Omsorg, Uppsala kommun och med stöd från 

Allmänna arvsfonden genomfördes en filming av pjäsen Måsen av Tjechov, där 

pjäs, dokumentär och film varvas. Ett avslutande seminarium hölls i december.  
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Tillsammans med Kulturparken och med medel från Allmänna arvsfondsprojekt 

fortsatte projektet Rätten till min kropp.  

Under hösten påbörjades ett nytt Allmänna arvsfondsprojekt, På spåret i 

samverkan med Upsala Modelljärnväg. 

FUB ingår i styrgruppen för projektet Forum för brukarinflytande, även det ett 

Allmänna arvsfondsprojekt. 

Riks FUBs satsning Med delaktighet i sikte har knutit FUB Uppsala till sig  i 

samverkan med Kristina Bromark på Regionförbundet Uppland. 

Anna-Karin Wirén har skött e-postklubben  

Gunilla Lundell, HSO, har skött medlemskontakter via telefon.  

Kerstin Roshed har skött utformningen av FUB-bladet, tillsammans med Jocke 

Gunnarsson, HSO.  

Richard Childs och Bruno Palmblad har varit företrädare för FUB i 

Bingoalliansen.  

Bo Olsson har varit pubvärd på Musikpuben på teater Blanca.  

Kerstin Roshed ansvarar för vår egen Facebook-sida och har en blogg.  

Bo Olsson introducerade och var värd för en vandring på Blåsenhus under 

Kulturveckan, ett arrangemang som var uppskattat och troligtvis återkommer 

2016.  

Pia Ek har varit kontaktpersoner för medlemsförteckning och medlemsavgifter, 

som numera sköts av riks-FUB.  

Pia Ek sköter föreningens hemsida http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala 

Marianne Childs har bevakat färdtjänstfrågor.  

Katarina Wennerberg har varit styrelsens kontaktperson mot Draget.  

 

Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning  

Uppsala FUB:s ekonomi under 2014 redovisas i särskild rapport. Den omsluter 

307 740 kronor.  
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Vi vill tacka alla som under året på olika sätt stöttat FUBs verksamhet. Ett 

särskilt tack riktar vi till Uppsala kommun för ekonomiskt bidrag som är en 

viktig förutsättning för vårt arbete.  

 

Revisionsberättelse finns som bilaga 


