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Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall totalt 261 medlemmar

   varav 66 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i  

 Lördagsklubben var 170. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Bidrag/Gåvor FUB Sundsvall har erhållit kommunalt 

organisationsbidrag, lönebidrag till kanslister samt 

bidrag från B J Wesslers donationsfond. 

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2014 haft 10 protokollförda 

sammanträden varav 1 konstituerande.  

 

Hemsidan Ansvarig har varit Mikael Svedberg. Hemsidan 

uppdateras kontinuerligt.  

 

Sammankomster Årsmötet hölls den 4 mars i Kyrkans Hus. Mötets 

ordförande var Olle Norberg.  24 medlemmar deltog. 

 Deltagarna fick se ett avsnitt ur en DVD från 

Forskningsdagarna för Klippanmedlemmar. Olle Norberg 

underhöll med sång till gitarr. 

 

 

Övriga  FUB Sundsvall fanns med på Vårmässan i Nordic 

aktiviteter hallen tillsammans med andra från nätverket ”Alla 

oavsett”.  

Vid finalen av Musikschlaget som genomfördes på 

Folkets Hus, Aveny fanns 6 representanter från FUB 

med. Vi hade bord med informationsmaterial. 

Genom att RiksFUB sponsrar Musikschlaget erhåller vi 

en gratisspelning av Maitraders. I år blev det Torgrock i 

samarbete med Bilda på Stora torget en varm 

lördagseftermiddag i augusti.  Ca 75 personer kom för att 

lyssna och dansa. 



Samverkan FUB har under året deltagit i samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. 

Vid dessa möten är representanter från andra 

intresseorganisationer inom vårt område och från 

socialpsykiatrins område också med.  

 Teman för mötena har varit 

- LSS Daglig verksamhet och boende 

- Personlig assistans 

- Övergripande planeringsfrågor socialtjänsten 

- Socialpsykiatri 

- LSS barnverksamheter 

- Formulering av samverkansavtal 

FUB har deltagit i referensgruppsmöten inför byggande  

 av nya gruppbostäder enl LSS. Vi deltog också i 

informationsmöte angående flytt av dagliga verksamheter 

från kvarteret Grönborg. Vidare deltog vi ett möte om de 

dagliga verksamheter som har kulturell inriktning. 

 

Vi har haft representanter på de 6 samverkansmöten 

”Alla oavsett” har haft. FUB deltar tillsammans med ett 

stort antal intresseorganisationer, Sundsvalls kommun, 

Landstinget Västernorrland, Maitraders, Frösunda samt 

Friskhuset. ”Alla oavsett” arbetar för tillgänglighet, 

samhörighet, integration och kunskap. ”Alla oavsett” har 

under året planerat för en Vårfestival som ska äga rum 

maj 2015. 

 

Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, 

Autism- och Aspergerförbundet, RBU och FUB 

Härnösand har vi haft 3 samverkansmöten. Även i år har 

teman varit den nya organisationen då habiliteringen 

2013 fick en länsövergripande organisation. Frågan vilka 

konsekvenserna blir av en länsgemensam organisation 

har diskuterats!  Vi har också diskuterat organisationen 

av och bristen på hälso- och sjukvård av god kvalitet för 

vår målgrupp. 



FUB var inbjuden till ett möte som handlade om personer 

med utvecklingsstörning som åldras. Andra inbjudna var 

representanter för Sundsvalls kommun, psykiatrin och 

geriatriken i länet. Vilken kunskap finns inom området 

och var ska demensutredningar göras för denna grupp var 

några frågor som diskuterades. 

 

Representation LFUB. Föreningen var representerad med 3 ombud på 

länsförbundets ombudsmöte. Vi har deltagit på 5 

styrelsemöten för länsförbundet.  

 

Maria Holmberg avgick i maj som ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

 

Under året har det varit dialogmöten i Umeå och 

Härnösand. Dessa möten syftar till att lokalföreningarnas 

medlemmar ska få möjlighet träffa representanter från 

Riks FUB:s kansli och representanter från 

förbundsstyrelsen. FUB Sundsvall deltog på båda. 

 

FUB Sundsvall deltog också i en träff med FUB 

Västerbotten i Umeå. 

 

Christina Husmark-Persson var i Sundsvall på ett möte 

som Moderaterna bjöd in till. Christina presenterade och 

vill ha synpunkter sin utredning Ut på arbetsmarknaden. 

1 deltagare. 

 

Eva Back och Elisabeth Strömqvist, representanter för 

socialdemokraterna i landstinget, bjöd in till möte för att 

få synpunkter om hälso- och sjukvården för personer 

med utvecklingsstörning. 1 deltagare. 

 

 

 



Klippan Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt.  Några representanter har träffat Bilda för att 

diskutera vad de kan bidra med till Klippans utveckling.  

 

Vid Klippans ordförandekonferens deltog 2 personer.  

 

Klippan Sundsvall har varit mycket aktiv i arbetet med 

att få till stånd Länsklippan. De har arbetat med hemsidor 

till länets lokalföreningar. En kubbtävling arrangerades i 

Timrå. Den lockade många deltagare. 

 

Representanter för Klippan deltog också i Vårmässan på 

Nordichallen. 

 

Bingoalliansen Bengt-Arne Mohlin har representerat föreningen under 

året.  

 

Övrigt FUB Sundsvall gjorde under året en anmälan till IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg). Anmälan handlade 

om att personer som bor bostad med särskild service 

betalar för att få sina fönster putsade. En fråga som FUB 

Sundsvall lyft i samverkan med kommunen. Vi har utan 

framgång påtalat att fönsterputs ingår i omvårdnaden och 

att kommunen ej får ta betalt för den. IVO gav oss rätt! 

Hur den boendes fönsterputs ska utföras ska tas upp i 

genomförandeplanen. Om den boende själv ej kan putsa 

fönster ska kommunen ordna så att det blir gjort. Den 

boende ska ej betala för fönsterputs. 

 

Kansliet Vår kanslist Bengt-Arne Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen svarat för kansliets löpande 

verksamhet. Bengt-Arne har minskat sin arbetstid. 

Ny kanslist, Helen Lindfors anställdes den 17 november. 

 

 

 



Slutord Ett kraftfullt FUB behövs. Allt fler förlorar insatsen 

ledsagare och kontaktperson. Det brister i tillgång på och 

i kvaliteten på hälso- och sjukvård för personer med 

utvecklingsstörning. Allt fler personer med 

utvecklingstörning blir äldre. Det ställer nya krav på 

kompetens, omvårdnad, boende, daglig verksamhet, 

habilitering och övrig hälso- och sjukvård. 

 En kärv arbetsmarknad gör att möjligheten för personer 

med utvecklingsstörning får det ännu svårare att få 

arbete. 

 

LSS har nu funnits i drygt 20 år. Trots det är lagens 

rättigheter ingen självklarhet. Det blir allt tydligare att i 

ett kärvare samhällsekonomiskt klimat gäller det att vi på 

olika sätt tydliggör behov och bevakar rättigheter som 

personer med utvecklingsstörning har.  
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