VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FUB UMEÅ 2014
Hemsida: www.umea.fub.se
Styrelsen för FUB Umeå har under 2014-02-18 – 2014-12-31 haft följande
sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande

Abbas Haghjo
Sven Nordlund

Sekreterare

Sven Nordlund, t.o.m. 2014-05-31
Lena Renlund fr.o.m. 2014-06-01
Lena Renlund
Ulla Johansson
Robert Raddock, t.o.m. 2014-11-03
Linda Vikdahl
Maria Alm
Siw Siikavaara
Charlotte Fyhr, t.o.m. 2014-06-02
Robert Ångman

Styrelseledamöter

Suppleant

Kassör

Siw Siikavaara

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft 14 styrelsemöten och arbetsutskottet 3 möten. Under året har två
ledamöter lämnat styrelsen på grund av arbete på annan ort och av privata skäl. Årets
verksamhetsberättelse skiljer sig från tidigare års då den baseras på hela kalenderåret 2014.
Verksamheten under 2014 har begränsats av det faktum att vi inte erhållet föreningsbidrag
från Umeå kommun. Orsaken är att vi inte kom in med vår ansökan i tid. Ett allvarligt
problem för oss är att våra medlemmar visat lite intresse att delta i föreningsarbetet vilket
medfört svårigheter att rekrytera nya medlemmar i olika arbetsgrupper. En konsekvens av
dessa förhållanden har blivit att vi tvingats lägga ner Skolgruppens verksamhet.
Trots dessa påtagliga svårigheter har vi försökt att bevaka våra medlemmars rättigheter i
enlighet med LSS (Lag om särskild service till vissa funktionshindrade). Det har under året i
hög grad gällt frågor om boendeproblematiken, habiliteringsersättningen, ekonomi,
rättssäkerheten för personer med utvecklingsstörning. I anslutning till dessa frågor har vi lyft
fram en rad andra viktiga frågor i våra samtal med kommun, landsting och med olika
funktionshinderföreningar. Det har gällt färdtjänsten, en fråga som är viktig för de flesta såväl
lokal- som länsföreningar. En rad offentliga rapporter bland annat Riks FUBs rapport ”Fångad
i fattigdom” visar att personer med utvecklingsstörning är en av de fattigaste grupperna i
landet. Dessa omständigheter och dess konsekvenser har vi lyft fram för kommun och
landsting.
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Vi har aktivt arbetat för en bättre och mer effektiv samverkan mellan FUB Umeå och
Västerbottens Läns FUB, HSO föreningar på såväl lokal som länsnivå, samt med DHR och
RTP. Ett exempel på detta är det gemensamma avståndstagandet och protesten som den
förenade handikapprörelsen har gjort när det gäller kommunens planer på att höja
färdtjänstavgifterna. Andra exempel är FUB Umeås remissvar på Umeå kommuns ”Insatser
för personer med funktionsnedsättning, Strategiplan för boende, sysselsättning och fritid i
Umeå kommun” som skrevs under av samtliga HSO-föreningar. Vi har också aktivt engagerat
oss för delaktighet i MR-dagarna i Umeå 13-15 november.
Vidare har FUB Umeå riktat skrivelser till Umeå kommun gällande olika frågor däribland
synpunkter avseende Umeå kommuns utbildningspaket för personal inom omsorgen samt
habiliteringsersättning.
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Representation
Föreningen har under året haft följande representanter i nämnda styrelser/nämnder.
Läns-FUB:s styrelse
Läns-HSO:s styrelse
Centrum för handikappvetenskap vid
Umeå universitet
Läns-FUB:s valberedning
HSO Umeå
KHR, kommunala handikapprådet
HSO:s samarbetskommitté
HSO:s färdtjänstkommitté
Umeå FUB:s invandrarrepresentant
Kontaktperson för flerfunktionshinder
Kontaktperson för media
Informatör
Studieombud
Programkommitté
FUB Umeås valberedning
Medlemmar
Antal Medlemmar
varav huvudmedlem
varav familj

År 2012
281
161
120

Ekonomi
Bidrag och gåvor
År 2012
Umeå kommun, drift
20 000
Umeå kommun, bidrag
för bioföreställningen Yo
Tambien
Humanfonden
5 550
Minnesgåvor
1 400
Gåvor privatpersoner
1 400
Julgåva Odd Fellow R 97
Daggkåpan
Rebeckaorden

Abbas Haghjo (vice ordförande)
Abbas Haghjo (Vice ordförande)
Abbas Haghjo (genom läns HSO)
Sven Nordlund
Sven Nordlund
Sven Nordlund
Abbas Haghjo
Sven Johnson, Sven Nordlund
Sven Nordlund
Abbas Haghjo
Abbas Haghjo och Sven Nordlund
Eva Lindgren
Siw Siikavaara
Marta Johansson
Kerstin Lindberg (sammankallande)

År 2013
276
159
117

År 2014
281
169
112

År 2013
22000
3780

År 2014
0
0

6457
0
800
5000

7356
0
200
0

Stöd och sponsring
Vi vill tacka Peter Haghjo extra för hans engagemang som medförde att våra medlemmar fick
ett förmånligt pris och kunde delta i Brännbollsyran i Umeå. Under Brännbollsyran hade våra
medlemmar möjligheten att köpa två biljetter till priset av en. Detta gjorde det möjligt får våra
medlemmar att på ett enkelt sätt kunna ta med sig till exempel sin ledsagare. Brännbollsyran
var en stor festival med flera stora artister som uppträdde vilket gjorde det extra roligt att våra
medlemmar kunde ta del av upplevelsen till ett förmånligt pris. Tack till Brännbollsyran och
dess sponsorer som gjorde det möjligt.
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Vårt varma TACK till alla som ekonomiskt stöder vår verksamhet
Samira Haghjos Minnesfond
Styrelsen för Samira Haghjos minnesfond har haft två protokollförda möten under året. Nio
ansökningar inkom till fonden under ansökningsperioden, varav tre personer beviljades bidrag
(till rekreationsresor samt lägervistelse). Under året ansöktes om medel från andra
stiftelser/fonder, men utan positivt bifall.
Förutom en månatlig givare så har minnesfonden erhållit några ytterligare gåvor under
verksamhetsåret.
Bland viktigare möten och verksamheter kan nämnas:
18/2 2014 Årsmöte
Årsmöte FUB Umeå.
22/3 2014 Läns FUB, Lycksele
Årsmöte Läns FUB.
23/4 2014 HSO:s årsmöte
10/5 2014 LHSO:s årsmöte
16-18/5 2014 RIKS FUB:s förbundsstämma, Malmö
- Stämman diskuterade samarbete med HSO och hur det kan förbättras - Det pratades om
den nya propositionen om gode män/förvaltare. Förbundsstämman vill få tillstånd en
högskoleutbildning kring LSS och funktionshinderfrågor och principer. Vidare att på
något sätt komma in i domstolsverkets utbildning under sista året, och få en chans att få
domarna att bli mer insatta i LSS-tänkandets värderingar och att få dessa att förstå att det
rör sig om en grupp medborgare som ofta inte kan föra sin egen talan.
- Det framhölls att man kan vara både godeman och personlig assistent.
- Juristen Therese Bäckström talade om gynnade besluts negativa rättskraft och att
kommunerna tidsbegränsar sina beslut. Över 90 % av alla beslut är sådana. Ofta gäller de
ett år.
- FUB:s rapport "Fångad i fattigdom" presenterades.
8/6 2014 Familjeträff på KFUM:s Aktivitetscenter vid Nydalasjön
Inställt p.g.a. för få anmälningar.
23/9 2014 Grillfesten/medlemsmötet, KFUM
STORT TACK till alla som hjälpte till att fixa Grillfesten. Som alltid hade vi tur med vädret,
solen tittade fram. Instruktörer från KFUM såg till att alla kunde pröva på någon aktivitet.
Dansuppvisningen av Jamo Jamo Art var mycket medryckande och alla som ville, dansade
med. Vi passade på att berätta om den kommande danskursen med Jamo Jamo som kommer
att starta i september. Grillbuffén var som alltid mycket smarrig. Ni som missade festen, kom
gärna nästa år.
4/10 2014 Therese Bäckman, Göteborgs universitet, ”Gynnande besluts negativa rättskraft
och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och
LSS”
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Besöket har arrangerats av FUB i Västerbotten och FUB Umeå. LHSO har aktivt agerat
tillsammans med FUB Umeå för att marknadsföra mötet.
Therese höll ett utomordentligt intressant föredrag. Det mest intressanta och kanske för oss
det viktigaste var det som Therese hade att anföra om Allmän förvaltningsrätt och dess regler
och principer. Detta gällde framför allt Principen om gynnade besluts negativa rättskraft.
Therese förklarade att negativ rättskraft innebär att gynnade beslut kan, som huvudregel, inte
ändras eller återkallas sedan den enskilde fått beslut. Ett viktigt undantag är emellertid
återkallelsebeslut som är betingade av en strängare syn från kommunernas sida på goda
levnadsvillkor som en konsekvens av ekonomiska besparingar. Resultaten av denna
förändring innebär en oerhörd försämring av funktionshindrades rättssäkerhet och rättigheter men också av insatsens kvalitet och möjligheterna att leva som alla andra. Men kom ihåg att
man alltid kan överklaga ett besluts tidsbegränsning.
22/10 2014 Medlemsmöte Linda Vikdahl
Lindas föreläsning bygger på hennes avhandling ”Jag vill också vara en ängel” om
upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning.
Avhandlingen visar både på upplevelser av delaktighet och på upplevelser av exkludering.
Den visar också på nödvändiga förutsättningar för att många personer med
utvecklingsstörning ska kunna uppleva delaktighet i kyrkan.
7-9/11 2014 Rättsombudutbildning, Stockholm
Sven Nordlund och Abbas Haghjo deltog i RO-fortbildningen den 8-9 november.
Eva Borgström, ombudsman, informerade om FUB:s boenderapport.
Sonja Jörgensen informerade och berättade på ett personligt och engagerat sätt om sina
erfarenheter som LSS-handläggare. Erik Weiselius från Föreningen JAG pratade om
assistansersättning och personlig assistans på ett mycket medryckande och engagerat sätt. Han
vågade dessutom föra fram en del både provokativa och kritiska synpunkter. Vi hoppas att
kunna bjuda in honom till Umeå på ett medlemsmöte i Läns-FUBs regi.
13-15/11 2014 MR-dagarna i Umeå
Vi kan säga att det var tre fantastiska dagar med mycket matnyttiga seminarier. HSO:s
seminarium med Andreas Pettersson, ” var jättebra. Från Handikappvetenskap vid Umeå
Universitet hölls också ett seminarium med Lennart Sauer och Jens Ineland under rubriken
”Kultur och funktionshinder”. Dessa dagar gav viss mersmak och nästa års MR-dagar
genomförs i Göteborg, värt att fundera på.
19/11 2014 Träff med Blå Träffen
Abbas Haghjo och Sven Nordlund informerade om FUB Umeå och LSS-lagen för Blå
Träffens volontärer. Denna information är en konsekvens av det samarbete som igångsatts
under året mellan FUB Umeå och representanter från Svenska kyrkan
5/12 2014 Linda Vikdahl disputerade med sin avhandling ”Jag vill också vara en ängel”
Styrelsen gratulerar Linda för att hon med stor framgång försvarade sin avhandling.
FUB Umeås dansgrupp
Under verksamhetsåret 2014 har FUB Umeå ordnat en dansverksamhet i Hamnmagasinet som
letts av Jamo Jamo Arts. Mellan 12- 14 medlemmar har deltagit i dess träffar. Det har rört sig
om 10 stycken per termin. De har varit mycket uppskattade och skapat mycken glädje och
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fysisk rörelse hos våra dansare. Danstillfällena har varit kraftigt subventionerade av FUB
Umeå.
Boendegruppen rapporterar
Boendegruppen har haft fyra möten under året samt ett antal möten med kommunens
företrädare. Boendegruppen har huvudsakligen arbetat med Habiliteringsersättningen, Bostad
med service för vuxna LSS, Kommunens utbildningssatsning samt Kommunens strategiplan.
Vår skrivelse om med krav på höjning av den låga habiliteringsersättningen ska tas upp i
Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) 27/2 2015.
Bostad med särskild service: frågor vi drivit har varit hyressättning och HLU (hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll) där vi haft kontakt med Hyresgästföreningen för att med deras hjälp
korrigera hyresnivåerna när HLU ej tillämpas. HLU tillämpas inte i särskilda boenden inom
Bostaden. Dessa förhandlingar har vi goda förhoppningar om att det ska leda till lägre hyror
för hyresgästerna.
Då det gäller kommunens utbildningssatsning har vi bidragit med synpunkter till FUB Umeås
skrivelse till kommunen. Vi ser brister och vill initiera ett samarbete kring en fortsatt
utbildning för personal som arbetar med personer som har en utvecklingsstörning.
Färdtjänstgruppen rapporterar
Färdtjänstgruppen arbetar i nära samarbete med HSO Umeå då färdtjänsten är en
angelägenhet som berör många funktionshindergrupper. Under året har vi haft några möten
som i de flesta fall handlat om information från Umeå kommun, Marie Frostvinge, Tekniska
nämnden. Färdtjänstgruppen har vid dessa möten under våren och tidig höst framfört
önskemål om att vara med vid upphandlingsprocessen och krav om att hand i handkonceptet
skall vara med och accepteras vid upphandlingen. Vidare att kommunen istället för att ta
betalt i pengar skickar en faktura till den som åker färdtjänst.
Detta diskuterades med den s.k. upphandlingsdelegationen på HSO den 12 september. I
november fick vi reda på att Umeå kommun avser att höja färdtjänstavgiften samt i anslutning
till denna höjning också ta betalt för "hand i handkonceptet" och fakturautskick. Det blev en
stark reaktion mot dessa förslag från den lokala samlade funktionshinderrörelsen. Den 12
december gjorde HSO Umeå, DHR Umeå och RTP Umeå ett gemensamt uttalande i Umeå
Funktionshinderråd och överlämnade en skrivelse, i vilken deklarerades att man inte
accepterade en höjning av färdtjänstavgifterna. Skrivelsen protokollfördes.
Funktionshinderrörelsen vill att Umeå kommun skickar ut dessa frågor på remiss till de
berörda föreningarna och att en genomgripande diskussion mellan Umeå kommun och
berörda föreningarna äger rum under 2015 innan beslut fattas.
Informationsgruppen
Eva Lindgren har på Fridhemsgymnasiet informerat om hur det är och vad det innebär att vara
förälder/anhörig till en vuxen person med utvecklingsstörning.
Rättsombud
Sven Nordlund och Abbas Haghjo är Riks FUB:s rättsombud med Västerbottens län som
arbetsområde. Rättsombuden har tystnadsplikt. Alla medlemmar har möjlighet att kontakta
FUB:s rättsombud i frågor som rör den enskildes rättigheter. Deras arbete sker i nära
samarbete med förbundsjuristerna. Det huvudsakliga arbetet under året har handlat om att ge
råd, hjälp om hur man finner information, bevaka och informera om rättigheter.
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Ansiktet utåt
31/5 2014 Williams syndroms sommarträff och årsmötet.
Abbas Haghjo föreläste om LSS vid William Syndroms sommarträff och årsmöte i Läppe.
23/8 2014 Föreläsning på pedagogiska institutionen om LSS.
Abbas Haghjo föreläste om LSS för studenter vid Pedagogiska institutionen vid Umeå
Universitet.
27/11 2014 föreläsning om att vara förälder/anhörig till personer med
utvecklingsstörning.
Sven Nordlund föreläste för blivande förskollärare i Linnean på HSO.
FUB Umeås hemsida uppdateras av Markus Backman och vi tackar honom för hans fina
insats i detta sammanhang.

Skrivelser under verksamhetsåret
31/3 2014 FUB Umeås yttrande över Umeå Kommuns utskick "Levnadsberättelse - för
dig med intellektuell funktionsnedsättning"
2/5 2014 Skrivelse om ”Habiliteringsersättning”
Vi har uppvaktat flera politiker från olika partier och det verkar finnas en viss förståelse för
våra krav om höjning av Habiliteringsersättningen. Hur det går får vi se. Skrivelsen har
behandlats och beslut meddelas senare.
4/9 2014 Synpunkter till: Vårdriktlinjer för vuxna med Down Syndrom i Västerbotten
3/10 2014 Remissvar – ”Insatser för personer med funktionsnedsättning, Strategiplan
för boende, sysselsättning och fritid i Umeå kommun”
12/12 2014 Gemensam skrivelse med HSO, DHR och RTP
Skrivelsen förklarade varför ovannämnda organisationer ej kan acceptera Umeå kommuns
planer att höja färdtjänstavgifterna
16/12 2014 Yttrande angående utbildningssatsningen för personal
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Styrelsen har ordet.
Det är ytterst glädjande att våra medlemsfester fortsätter möta starkt intresse från
medlemmarnas sida. Det gäller speciellt vår sensommarfest på KFUM Nydala som lockade
cirka 100 personer. Vi vill tacka alla Er som på olika sätt hjälpt till. Vi vill speciellt rikta ett
varmt tack till KFUM:s ledare och Jamo Jamo Art.
Vi vill tacka styrelsemedlemmarna Charlotte Fyhr och Robert Raddock, som lämnat styrelsen
under året, för deras arbete och engagemang.
Våra styrelsemöten har innehållit besök av representanter från olika organisationer med
intresse för vår verksamhet och vår målgrupp och då varit intresserade att på olika sätt bidraga
med sina kunskaper. Alla är välkomna till våra styrelsemöten. De är öppna.
De frågor som dominerat verksamhetsåret 2014 har främst gällt LSS. Den helt avgörande
frågan är för oss, som alltid, LSS-lagen dess tillämpning och respekten för denna lag. Det är
därför lika viktigt som tidigare, ja kanske än viktigare idag, att försvara och utveckla
förutsättningarna för LSS. Under året har vi tydligt upplevt hur Umeå kommun med
uppbackning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på olika sätt försöker kringgå
eller urvattna LSS-lagen och dess värderingar/principer utifrån ekonomiska/budgetpolitiska
argument. Konsekvenserna har blivit försämrade rättigheter och möjligheter till goda
levnadsvillkor enligt LSS. Det blir mot denna bakgrund allt viktigare att få Umeå kommun
och dess politiker och tjänstemän att förstå att det är viktigt att utifrån LSS skapa bättre
levnadsvillkor för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Inför det kommande verksamhetsåret har vi kunnat se att vår verksamhet i mycket hög grad
kommer att röra sig om kommunens planer på att förändra avgifterna för färdtjänsten,
boendefrågor, arbete och daglig verksamhet, en ökad risk för institutionalisering och växande
problem kring ett ogynnsamt åldrande.
Vi har också under året fått signaler att flera ledamöter på grund av förändrade arbetsvillkor,
sjukdom och privata skäl kommer att lämna styrelsen vid kommande årsmöte. Vi är därför i
stort behov av nya friska krafter i föreningsarbetet. Vi har i två brev förklarat denna situation
och vad dessa omständigheter kan få för konsekvenser. Om vi inte blir fler räcker styrelsens
antal och resurser inte till för att upprätthålla den tidigare verksamheten. Detta innebär att du
och dina barn/anhöriga inte kan räkna med att alltid få det stöd, bevakning av dina
lagstadgade rättigheter, informationsspridning och personlig hjälp. Får vi inget positivt
gensvar blir vi tvungna att prioritera vissa verksamheter och lägga ner andra. Vi behöver
varandra för att försvara våra rättigheter och skapa goda levnadsvillkor för personer med
utvecklingsstörning.
Vi behöver din delaktighet och ditt engagemang. Vi uppmanar därför alla att ta kontakt med
oss. Varje insats är viktig och det spelar ingen roll hur stor eller liten din arbetsinsats är. Vi
måste bli fler och tillsammans är vi starka.

Tillsammans är vi starka!
Välkommen!

9(10)

10(10)

