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Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall totalt 216 medlemmar

  varav 52 familjemedlemmar.  

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Bidrag/Gåvor FUB Sundsvall har erhållit kommunalt organisationsbidrag, 

lönebidrag till kanslist samt bidrag från B J Wesslers 

donationsfond.  

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2016 haft 8 protokollförda sammanträden 

varav 1 konstituerande.  

 



Årsmöte Årsmötet hölls den 8 mars i Friskhusets lokaler. Mötets 

ordförande var Bengt Norlander, från Attention, 15 

medlemmar deltog. 

I samband med årsmötet informerade Ewa Ericsson, Stöd 

och omsorg, Sundsvalls kommun om fritiden för personer 

som har daglig verksamhet och/eller bor i bostad med 

särskild service enl LSS 

 

Medlemsmöten Ett medlemsmöte handlade om daglig verksamhet och 

sysselsättning. Ing-Marie Lundin, verksamhetsutvecklare och 

Anna-Lena Hedman, projektledare Kulturbolaget, Sundsvalls 

kommun medverkade. 13 deltagare.  

Vid vårt andra medlemsmöte medverkade Harriet Hultin, 

verksamhetschef vid Stöd och omsorg. Hon berättade om 

den nya organisationen och hur hon vill arbeta. 18 deltagare. 

 

Samverkan FUB har under året deltagit i samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. Vid 

dessa möten har representanter från andra 

intresseorganisationer inom vårt område och från 

socialpsykiatrin också varit med.  

Teman har varit 

- LSS Daglig verksamhet och boende 

- Personlig assistans 

- Övergripande planeringsfrågor socialtjänsten 

- Socialpsykiatri 

- LSS barnverksamheter 

- Formulering av samverkansavtal 

 

Vi har haft representanter på de möten ”Aktivitet för alla, 

oavsett” har haft. FUB deltar tillsammans med ett stort antal 

intresseorganisationer, Sundsvalls kommun, Landstinget 

Västernorrland, Maitraders, Frösunda samt Friskhuset. 

”Aktivitet för alla, oavsett” arbetar för tillgänglighet, 

samhörighet, integration och kunskap.  

 

Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, Autism- 

och Aspergerförbundet, RBU och FUB Härnösand under 

året haft 1 samverkansmöte. Temat var återigen den nya 

organisationen då habiliteringen 2013 fick en 

länsövergripande organisation.  



 

Samråd FUB Sundsvall deltagit i samrådsmöten tillsammans med de 

andra handikapporganisationer i Sundsvall. 

 

Representation LFUB. FUB Sundsvall har 2 ordinarie ledamöter och 1 

suppleant. Föreningen var representerad med 4 ombud på 

länsförbundets ombudsmöte. Vi har deltagit på 3 

styrelsemöten för länsförbundet.  

 

2 personer deltog i en träff i Umeå med FUB föreningar från 

norra Sverige. 

 

1 styrelseledamot deltog i årets stämma som genomfördes 

på Aronsborg, Enköping. Då firades även 60 årsjubileum för 

Riks FUB. 

 

Genom länet har vi också en representant från Sundsvall I 

HälsoSamY och HSO:s ordförandemöten. Vi hade 1 

deltagare på HSO:s årsmöte. 

 

 

Övriga aktiviteter FUB Sundsvall deltog i april i Leva och Bo mässan 

tillsammans med andra från nätverket ”Aktivitet för alla, 

oavsett”. Vi var även aktiva i planeringen av mässan. 

  

Vid finalen av Musikschlaget  som genomfördes på Folkets 

Hus, Aveny fanns 4 representanter från FUB med. 

 

Klippan Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt. Klippan Sundsvall har deltagit i arbetet med att 

utveckla Länsklippan.  

  

 Via LänsFUB hade Sundsvall ett ombud på Klippans 

riksstämma och FUB: s ombudsmöte. 

 

Klippanmedlemmar deltog på länets Raggarbilsträff i 

Kramfors samt på ett planeringsmöte. 

 

Klippan kommer från oktober 2017 heta Inre ringen 

 

Bingoalliansen Catherine Ridderström har representerat föreningen under 

året.  

 

 



Kansliet Vår kanslist Catherine Ridderström har tillsammans med 

styrelsen svarat för kansliets löpande arbete.  

 

 

Övrigt Styrelsen har intervjuats av en journalist från tidningen ETC. 

Detta med anledning av rapporten Fångad i fattigdom. Den 

handlar om den ekonomiska situationen för vår målgrupp. 

 

 Länsförbundet FUB Västernorrland har svårigheter att 

rekrytera ordförande och styrelseledamöte. 

På ombudsmötet i april togs ett beslut om att förbereda 

nedläggning av föreningen. 

 Administrationen för länsföreningen flyttades under våren 

från FUB Ö-viks kansli till FUB Sundsvalls kansli. 

 

 FUB Timrå har också stora svårigheter att rekrytera 

styrelseledamöter och tog även de ett beslut om att förbereda 

eventuell nedläggning av föreningen.  

 Om nedläggningen fullföljs så kommer Timrås medlemmar att 

erbjudas medlemskap i FUB Sundsvall och föreningen 

kommer att byta namn till FUB Sundsvall-Timrå. 

 

 Styrelsen överklagade till förvaltningsrätten kommunens nya 

avgift för hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad 

med särskild service. Beroende på att kommunen dröjde så 

länge med att informera om beslutet så kom vår överklagan 

tyvärr in försent. 

 

Slutord Ett kraftfullt FUB behövs.  

Under 2016 påbörjades en översyn av LSS. Allt fler förlorar 

insatsen personlig assistans. Det är tydligt att i ett kärvare 

samhällsekonomiskt klimat gäller det att vi på olika sätt 

tydliggör behov och bevakar rättigheter som personer med 

utvecklingsstörning har. Det intressepolitiska arbetet blir allt 

viktigare. 
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