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FUB Sundsvall-Timrå Under våren lades FUB Timrå ned. Föreningen omfattar nu 

även Timrå och heter FUB Sundsvall-Timrå. 

 

Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall-Timrå totalt 240 

medlemmar  varav 81 familjemedlemmar.  

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Bidrag/ Gåvor FUB Sundsvall-Timrå har erhållit kommunalt 

organisationsbidrag, lönebidrag till kanslist samt bidrag från 

B J Wesslers donationsfond.  

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2017 haft 8 protokollförda sammanträden 

varav 1 konstituerande.  



 

Årsmöte Årsmötet hölls den 9 mars i Friskhusets lokaler. Mötets 

ordförande var Lars Molin. 12 medlemmar deltog. 

 

 

Medlemsmöten Vi har haft 1 medlemsmöte under året. Det handlade om 

habilitering. Medverkade gjorde länets verksamhetschef och 

2 enhetschefer från habiliteringen. Endast 4 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 

- Hälso- och sjukvård 

- Socialpsykiatri 

- LSS barnverksamheter 

 

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

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

intresseorganisationer, Sundsvalls kommun, Landstinget 

Västernorrland, Maitraiders, 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 2 samverkansmöten. Mötena har handlat mycket 

om organisationen och bemanningen.  

 

Samråd FUB Sundsvall-Timrå har regelbundet deltagit i 

samrådsmöten tillsammans med de andra 

handikapporganisationerna i Sundsvall. 

 

Representation LFUB. FUB Sundsvall-Timrå hade 4 ordinarie ledamöter och 

2 suppleanter i styrelsen. Vi deltog på 1 styrelsemöte för 

länsförbundet. Vid ombudsmötet i april beslutades att lägga 



ned LFUB. Länets föreningar kommer att ha nätverksträffar.

  

5 personer deltog i ett möte som RiksFUB hade i Östersund 

med anledning av pågående utredning av LSS. 

 

1 styrelseledamot deltog i årets stämma som genomfördes 

utanför Göteborg.  

 

Genom länet har vi också en representant från Sundsvall-

Timrå i HälsoSamY och HSO:s ordförandemöten. Vi hade 2 

deltagare på HSO:s årsmöte. 

 

 

Övriga aktiviteter FUB Sundsvall-Timrå deltog på 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 Sundsvall-

Timrå med. 

 

Klippan/ Inre Ringen Klippan heter från oktober 2017 Inre Ringen. 

Under året har Klippan/ Inre Ringen arbetat med att skapa 

ett nätverk i länet.   

  

 Vid Klippan/ Inre Ringens ordförandekonferens i Stockholm 

hade vi 2 deltagare. 

 

Klippan/ Inre Ringenmedlemmar deltog på raggarbilsträff i 

Kramfors samt på 2 nätverksmöten. 

 

 

Bingoalliansen Catherine Ridderström har representerat föreningen under 

året.  

 

 

Kansliet Vår kanslist Catherine Ridderström har tillsammans med 

styrelsen svarat för kansliets löpande arbete.  

 

 

Övrigt Under året har styrelsen arbetat kraftfullt med frågan om 

hälso- och sjukvård för vår målgrupp. Vi har påtalat brister 

och föreslagit förändringar. Vad gäller kommunen har det bl a 

tagits beslut om att bygga upp en helt ny organisation för 



hälso- och sjukvård inom Stöd och omsorg. Det ska bl a 

inrättas 5 sjukskötersketjänster.  

  

 Vi har skrivit till Landstinget Västernorrland och påtalat att vi 

ej fått svar på en ca 2 år gammal skrivelse. Vi har även gjort 

nya skrivelser. Det resulterade bl a i ett möte med vice ordf i 

landstingsstyrelsen, ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden 

samt chefen för Vårdvalet. Önskemål från oss var bl a att 

någon/ några hälsocentraler ska specialisera sig gentemot 

vår målgrupp. Vidare önskar vi att ett avtal om 

läkarmedverkan i bostad med särskild service upprättas 

mellan landstinget och kommunerna. 

 

 

Slutord  Under 2016 påbörjades en översyn av LSS. Under hösten 

2018 ska utredaren lägga fram förslag till ändringar i lagen, 

ändringar som kan medföra stora försämringar för FUB:s 

målgrupp. Redan nu förlorar t ex allt fler insatsen personlig 

assistans. Det är viktigt 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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