
Verksamhetsplan 2016 för Uppsala/Knivsta FUB  

 
Under året kommer vi anordna medlemsmöten kring aktuella frågor eller för 

inspiration samt fortsätta att hålla kontakt framför allt med uppdragssidan – 
både politiker och tjänstemän - med det fokus som Riks-FUB:s målprogram ställt 
upp.  

FUB kommer tillsammans med Autism- och Asbergerföreningen i Uppsala län 
(AAF) att samråda med handikapprörelsen inför möten i det kommande LSS-

brukarrådet. 
Utmanarrätten och fritt val har tillkommit och bevakas. 
Vi arbetar för mer inflytande och delaktighet i samverkan med Regionförbundet 

Uppland samt med utförare av boende och daglig verksamhet via 
Omsorgsförvaltningen. 

För att få stöd med att genomföra det styrelsen beslutat, arbetar vi långsiktigt 
med att eventuellt starta ett socialt företag där personer med kognitivt 
funktionshinder ska arbeta med att genomföra aktiviteterna. 

  
1. Samverkan 

Uppsala 
Samverkan med omsorgsnämnden via LSS-rådet, där styrelsen eller 

personer utsedda av styrelsen får förtroendet att representera föreningen. 
Frågor drivs där som utgår från insatser enligt LSS. Personer som tillhör 
personkretsen identifierar de problemområden som tas upp. Detta sker 

med stöd av Regionförbundet Uppsala och delaktighetsmodellen.  
Samverkan med tjänstemän i omsorgsförvaltningen i alla frågor som rör 

barn och vuxna personer med utvecklingsstörning. 
Försöka få till stånd en reell samverkan med Landstingets habilitering. 
Arbeta för mer samverkan med övriga föreningar inom HSO. 

Fortsatt samverkan med kommunala och privata aktörer inom LSS-
baserad verksamhet. 

Knivsta 
Samverkan med representanter för Knivsta HSO samt med Socialchefen 
ang LSS-boende samt andra frågor. 

 
2. Draget, vuxna utvecklingsstördas egen sektion i FUB 

Uppsala/Knivsta 
Dragets verksamhet skall fortsatt prioriteras och utvecklas. Utvecklingen 
bör vara att fler personer med utvecklingsstörning får vara med och 

påverka sin egen situation och göra sin röst hörd hos politiker, tjänstemän 
och i samhället. Styrelsen skall medverka till att det finns handledare och 

ekonomiska förutsättningar för att stödja Draget i deras politiska arbete 
samt med danser, café Draget och researrangemang.  
 

3. Skolfrågor 
Särskolans varande och de villkor som omger särskolan är en av FUB:s 

viktiga frågor. Personer inom FUB är utsedda, med särskilt uppdrag att 
bevaka skolfrågor.  

        

4. Boendefrågor 
Vi skall fortsätta att aktivt delta i möten och sammankomster som rör 

bostäder enligt LSS och särskilt bevaka de avtal, som upprättas mellan 
uppdragssidan och produktionen, vilket även inkluderar privata boenden. 



Vi följer även hur avtal uppföljs och sköts på enhets- och individnivå. Även 

här kommer vi att se över alla transporter till och från boenden och 
arbetsplatser vilka inte har fungerat tillfredställande under en lång tid. 

 
         5. Friskvård /kultur/fritidsverksamhet 

En i styrelsen leder Enkelgympan och har regelbunden kontakt med  

Friskis och Svettis  Enkeljympan fortsätter och Enkelspin börjar våren 
2016. Bad-, dans- och  caféverksamheterna fortsätter och utvecklas. Vi 

har en välfungerande samverkan med Kulturförvaltningen i Uppsala. 

6. Föräldragrupper                                                                          
FUBs styrelse kommer att fortsätta stödja småbarnsföräldrar och 

skolbarnsföräldrar genom att arbeta med bl a skolfrågor, stöd och hjälp till 
barn samt öka informationsflödet mellan producenter och  habiliteringen 
till alla föräldrar genom att samverka med dessa. 

FUB arbetar för att upprätta nätverk mellan alla som arbetar för eller med 

barn och unga med utvecklingsstörning. Några aktiviteter kommer att 
anordnas för enbart barnfamiljer bl.a i samverkan med Tallkrogen, FUBs 

egen gård. 
 
7. Daglig verksamhet 

Personer inom styrelsen är utsedda att bevaka utvecklingen inom Daglig 
verksamhet med särskilt fokus på det ”Egna val” som infördes under 2008 

samt de dagliga verksamheter som bedriver verksamhet för personer med 
flerfunktionshinder. 
 

8. Kommunikation/Information 
Kommunikationen med medlemmar utvecklas på vår hemsida, via e-post, 

broschyrer och affischering. Ny hemsida finns sedan hösten 2013. 
Facebook-gruppen ”FUB-Uppland” ska fortsätta att utvecklas för att 

underlätta för spridning av information. 
 
9. Medlemsvärvning 

Antalet unga medlemmar samt medlemmar från invandrarfamiljer är lågt. 
Vi försöker att nå ut bättre till dessa grupper genom att fortsätta vårt 

arbete med få till stånd minst 2 möten per år med Barnhabilteringen.  
Vi arbetar för att alla enheter, som arbetar med LSS-baserad verksamhet 
inom Uppsala kommun bör få medlemskap, för att kunna ta del av och 

sprida vår information.  
 

10. Projekt 
Under 2015 har FUB ingått i 5 arvsfondsprojekt och 1 forskningsprojekt 
och varit huvudansvarig för ett av dem. Våra erfarenheter är positiva och 

vi kommer att arbeta för att utveckla och medverka i fler projekt.  
 


