Lokalföreningen

FUB

För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning

Umeå

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Hemsida: www.umea.fub.se
Styrelsen för FUB Umeå har under 2015 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande

Abbas Haghjo
Maria Alm

Sekreterare

Anna Nordell

Styrelseledamöter

Anna Nordell
Maria Alm
Sven Nordlund
Karin Göransson

Suppleant

Agneta Liljeberg
Robert Ångman
Ulla Johansson
Lena Renlund

Kassör

Karin Göransson

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft 14 styrelsemöten och arbetsutskottet 2 möten.
Verksamheten har under året dominerats av frågor som inskolning/rekrytering av nya
styrelsemedlemmar, boende, färdtjänst, personer med utvecklingsstörning och deras
rättigheter enligt LSS, olika former av kunskapsspridning om rättigheter och
levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning och andra människor med
funktionshinder. Vi har diskuterat med olika tjänstemän och politiker i kommunen och tydligt
deklarerat att vi vill ha en bättre fungerande samverkan mellan kommun, landsting och FUB
Umeå och övriga funktionshindersföreningar inom HSO Umeå. I detta sammanhang har vi
vid flera tillfällen försökt göra kommunen uppmärksam på att personer med
utvecklingsstörning är en av de fattigaste grupperna i landet. Vi har därför mot denna
bakgrund förklarat att färdtjänstavgifterna inte får höjas.
Vår koncentration på barn- och ungdomsgruppen och deras familjer har gett resultat i form av
ett uppskattat barn- och ungdomsläger. Det har också betytt att skolfrågor hamnat i fokus med
det resultatet att skolgruppen i FUB Umeå på nytt aktiveras. Hälsa, fritid och social
mångfald/umgänge har prioriterats under året till exempel i form av dansaktiviteter. Vi har
också arbetat med att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvård för personer med
utvecklingsstörning.
Mycken kraft har lagts på frågor gällande Riks FUB:s nya organisation och därmed
sammanhängande frågor.
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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
UFR, Umeå kommuns
funktionshindersråd
HSO:s samarbetskommitté
HSO:s färdtjänstkommitté
Umeå FUB:s invandrarrepresentant
Kontaktperson för flerfunktionshinder
Kontaktperson för media
Informatör
Studieombud
Programkommitté
FUB Umeås valberedning

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
Abbas Haghjo, Sven Nordlund, Eva
Lindgren och Siw Siikavaara
Siw Siikavaara
Marta Johansson
Kerstin Lindberg (sammankallande)

Medlemmar
Antal Medlemmar

År 2013
276
159
117

År 2014
281
169
112

År 2015
271
162
109

Bidrag och gåvor
År 2013
Umeå kommun, drift
22000
Umeå kommun, bidrag
3780
för bioföreställningen Yo
Tambien
Humanfonden
6457
Minnesgåvor
0
Gåvor privatpersoner
800
Julgåva Odd Fellow R 97
5000
Daggkåpan
Rebeckaorden
Umeå Fritidsbidrag för
barn och ungdomsläger

År 2014
0
0

År 2015
15000
0

7356
0
200
0

7135
3100
200
0

varav huvudmedlem
varav familj

Ekonomi

26100

Stöd och sponsring
Umeå kommun har bidragit till ungdomslägret på KFUM 28-29/6, enligt ovan.
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Samira Haghjos Minnesfond
Styrelsen för Samira Haghjos minnesfond har haft två protokollförda möten under året. Tre
ansökningar inkom till fonden under ansökningsperioden, varav en person beviljades bidrag
(till rekreationsresa). Förutom en månatlig givare så har minnesfonden ej erhållit några
ytterligare gåvor under verksamhetsåret. Styrelsen har beslutat att ändra namn på
minnesfonden till Samiras Fond – formellt beslut om detta får tas på FUB Umeås årsmöte
2016. En styrelseledamot, Navid Haghjo, har avgått p.g.a. flytt till Stockholm. Ny
styrelseledamot får utses vid FUB Umeås årsmöte 2016.

Bland viktigare möten och verksamheter kan nämnas:
24/2 2015 Årsmöte
Årsmöte FUB Umeå.
28/3 2015 Läns FUB, Lycksele
Årsmöte Läns FUB.
22/4 2015 HSO:s årsmöte
20/4 2015 Temaafton om LSS
Abbas Haghjo berättade om LSS, och efteråt diskuterades rättighetsperspektivet i samhället,
staten och rättsväsendets roll för att motarbeta urholkningen av LSS. Mötet blev uppskattat,
men det är synd att fler av våra medlemmar och tjänstemän inte deltar i anordnade temaaftnar.
6/5 2015 Medlemsmöte om nya propositionen om Godmanskap
Abbas Haghjo och Sven Nordlund informerade om propositionen och om andra frågor som
rör godmanskap och förvaltare. Den efterföljande diskussions- och frågestunden då många
frågor dök upp visade på behovet av få träffas och prata om den viktiga uppgiften att vara god
man och att ha en god man. Vid mötet deltog även personer verksamma i kommunen.
18-10/5 2015 RIKS FUB:s förbundsstämma, Luleå
Abbas Haghjo deltog från HSO och Maria Alm från FUB Umeå. En stor del av stämmotiden
upptogs av rapporter från olika projekt. I diskussionerna under stämmoförhandlingarna
framfördes kritik mot den alltför översiktliga ekonomiska redovisningen. En längre diskussion
uppstod kring en motion angående hälso- och sjukvårdsfrågor, vilken dock till slut avvisades.
En fråga vi avser att återkomma till. Förbundsstyrelsens förslag att olika nätverk ska kunna
ansluta sig direkt till Riks FUB och återremitterades av stämman för vidare utredning.
27-28/6 2015 FUB Umeås sommarläger Barn o ungdom 0-15år vid Nydalasjön
Ett helgläger i två dagar tillsammans med KFUM Umeå och dansgruppen Jamo Jamo Arts på
Nydala Aktivitetscenter, för barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning. Deltog
gjorde 8 barn med familjer. Ålder 2-11 år. Det genomförda lägret var det första i tre
planerade. En mycket positiv respons av både barn och föräldrar över initiativet.
Vi tackar alla som bidragit med hjälp och framför allt Umeå kommuns Fritid som med sitt
bidrag möjliggjorde denna dag! Tack till alla!
5/9 2015 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 Arts var mycket medryckande och alla som ville, dansade
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med. Vi passade på att berätta om den kommande danskursen med Jamo Jamo Arts som
kommer att starta i september. Grillbuffén var som alltid mycket smarrig. Ni som missade
festen, kom gärna nästa år.
2/11 2015 Individuella planer enligt LSS vs Genomförandeplaner
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in mötet p.g.a. sjukdom. Vår förhoppning är att genomföra en
ny temaafton under kommande året.
7-9/11 2015 Rättsombudutbildning, Stockholm
Sven Nordlund och Abbas Haghjo deltog i RO-fortbildningen den 8-9 november.
17/11 2015 Träff med Birgitta Brännvall och Mari Wiklund, Umeå kommun
Abbas Haghjo, Owe Lindgren och Maria Alm träffade Birgitta Brännvall och
Marie Viklund (ersättare för Göran Lindberg, boendeplaceringar). På mötet tog
vi bland annat upp frågorna om hur kommunen arbetar med att komma tillrätta
med de många icke verkställda besluten av bostad med särskild service. En
annan fråga var om underhållet i bostäder med särskild service.
19/11 2015 IVO dagen
På IVO-dagen deltog två representanter från FUB Umeå. Värdet av deltagandet var främst de
kontakter som skapades, hit hör bland andra Siv Björn, ny chef för IVO avdelning nord.
8/12 2015 Träff med Andreas Lundgren, ordförande för Individ och familjenämnden,
och Anna-Karin Sjölander vice ordförande
Från FUB deltog Abbas Haghjo, Stefan Jonsson och Maria Alm. På mötet tog vi upp
sänkningen av habiliteringsersättningens realvärde sedan den infördes 1986 och ställde krav
på en återställning till 0,1 % av prisbasbeloppet d.v.s. 45 kr/dag. Motivet är att stimulera till
delaktighet i den som vi ser viktiga Dagliga verksamheten. Andreas Lundgren och AnnaKarin Sjölander framförde att frågan ska hållas samman med nämndens ekonomiska situation
och att de ska se över habiliteringsersättningen under våren.
FUB Umeås dansgrupp
Under verksamhetsåret 2015 har FUB Umeå ordnat en dansverksamhet i Hamnmagasinet som
letts av Jamo Jamo Arts. Mellan 12- 14 medlemmar har deltagit i dessa träffar. Det har rört sig
om 10 stycken per termin. De har varit mycket uppskattade och skapat mycken glädje och
fysisk rörelse hos våra dansare. Danstillfällena har varit kraftigt subventionerade av FUB
Umeå.
Boendegruppen rapporterar
Boendegruppen har under året haft tre möten. Under året har vi fortsatt arbetet med frågor
kring bostad med särskild service: Vi har i möten och brev tagit upp frågan om de långa
väntetiderna mellan beslut och verkställighet. Vidare har vi haft möten med både
kommunföreträdare och Hyresgästföreningen för att komma till rätta med bristen på underhåll
i bostäderna som orsakas av oklara ansvarsförhållanden.
Vi har uppvaktat kommunen om en höjning av habiliteringsersättningen. Vi har lyft frågan
om brister i hälso- och sjukvård för personer som har en utvecklingsstörning och initierat
möte med Gunilla Larson, verksamhetschef för Habiliteringscentrum.

5(9)

Färdtjänstgruppen rapporterar
Verksamhetsåret 2015, färdtjänståret. Vi har haft 4-5 sammanträden med kommunen om
färdtjänstavgiften. Resultatet blev att denna inte kommer att höjas, åtminstone inte förrän till
hösten 2016. Färdtjänstgruppen har under året tillsammans med HSO Umeå kämpat för "hand
i hand principen". Färdtjänstgruppen har vidare krävt att taxi skall få utbildning om fysiska
och kognitiva funktionshinder från personer med sådana. Målet har lyckats och denna
utbildning kommer att ges under 2016.
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.

Ansiktet utåt
23/8 2015 Föreläsning på pedagogiska institutionen om LSS.
Abbas Haghjo föreläste om LSS för studenter vid Pedagogiska institutionen vid Umeå
Universitet.
17/2 2015 Kritik riktad mot Umeå kommun angående icke verkställda beslut
Abbas Haghjo intervjuades i Folkbladet om ej verkställda beslut i Umeå kommun. Han
poängterade att personer med LSS insats/er inte kan leva som andra och de drabbas hårt då de
beviljade insatserna inte verkställs. Kommuner ska ha en planering som håller och detta är
deras skyldighet då LSS är en tvingande lagstiftning.
13/7 2015 Höjning av färdtjänstavgifter och dess konsekvenser
Sven och Mirjam
I en artikel i Västerbottens Kuriren gjordes den 13 juli en intervju med två FUB-medlemmar
Mirjam och Sven Nordlund och vilka konsekvenser som de ansåg att en höjning av
färdtjänstavgiften för Mirjam skulle innebära. Deras synpunkter kan, trots att inte FUB Umeå
omnämndes, väl representera de konsekvenser som en del medlemmar i FUB Umeå kommer
att få uppleva vid en höjning av färdtjänstavgiften. Artikeln baserades också på en intervju
med fil. doktor Andreas Pettersson, jurist och väl införstådd. Han har skrivit sin
doktorsavhandling om färdtjänsten i de skandinaviska länderna.
Hemsidan: Vår hemsida uppdateras av Markus Backman och vi tackar honom för hans fina
insats i detta sammanhang.

Skrivelser under verksamhetsåret
16/3 2015 Förnyad förfrågan angående skrivelse om Habiliteringsersättning
I skrivelsen efterfrågar vi återigen svar på frågor vi ställt i tidigare skrivelser.
9/9 2015 Skrivelse om ”Habiliteringsersättning”
I skrivelsen efterfrågar vi den aktivitetsplan kommunen avser att upprätta och där frågan om
habiliteringsersättningen ska ingå. Vidare tar vi upp att FUB är en samarbetspart då det gäller
habiliteringsersättning.
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2/11 2015 Skrivelse till Birgitta Brännvall
I en skrivelse till Birgitta Brännvall har vi ställt frågor kring icke verkställda boendebeslut
samt hur kommunen avser att komma till rätta med den olagligt långa väntetiden. Vi har
också ställt frågor kring kommunens brister i ansvarsåtagande då det gäller underhållet i dessa
bostäder.
Motionen om hälsosjukvård
I en skrivelse till Nämnden för Funktionshinder och Habilitering har vi lyft frågan om bristen
på tillgänglighet till hälso- och sjukvård för personer som har en utvecklingsstörning och
särskild de som bor i bostad med särskild service. Vi har i skrivelsen föreslagit en rad åtgärder
för att komma till rätta med bristerna.

Samverkan med Juridiskt Forum vid Umeå universitet
I ett samarbete med Juridisk Forum vid Umeå universitet skrev två juriststudenter på 8:e
terminen, uppsatser som handlade om färdtjänst på riksnivå och icke verkställda beslut i
Umeå kommun. Abbas Haghjo var kontaktperson och bidrog med handledning. Vi hoppas att
detta kan stimulera andra institutioner att skriva om frågor som är viktiga för
oss/funktionshinderrörelsen.
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Styrelsen har ordet.
Det är ytterst glädjande att vårt läger för barn och ungdomar och deras anhöriga blev en stor
framgång. Detta genomfördes framför allt genom bidrag från Umeå Fritid och ett fint
samarbete med KFUM och Jamo Jamo Arts. De två sistnämnda grupperna har starkt bidragit
till att vår stora grillfest vid KFUM:s anläggning vid Nydala blev mycket välbesökt och
uppskattad.
Vi vill tacka vår styrelseledamot och kassör, Siw Siikavaara som avgått för hennes
engagerade och viktiga och noga genomförda arbete. Likaså vill vi tacka avgående revisor
Sven Erik Nordlund för hans engagemang och noggranna arbete som revisor.
Vi vill också hälsa våra nya styrelsemedlemmar hjärtligt välkomna och hoppas att det
kommer att vara lika engagerade som under det gångna året. Vi välkomnar hjärtligt nya
medlemmar och vill att ni finner att FUB Umeå tillfredsställer era behov.
Våra styrelsemöten har innehållit besök av representanter från olika organisationer med
intresse för vår verksamhet och vår målgrupp och de har varit intresserade att på olika sätt
bidraga med sina kunskaper. Alla medlemmar är välkomna till våra styrelsemöten. De är
öppna.
De frågor som kommer att dominera det kommande verksamhetsåret är:
- Fortsatt bevakning av våra rättigheter enligt LSS och se till att denna lag respekteras och
tillämpas på det sätt som framgår av lagen. Vi kommer att vända oss mot att LSS
kringgås utifrån budgetpolitiska argument. Vår verksamhet kommer i hög grad att handla
om engagemang och arbete kring den nya LSS-utredningen, vilket vi kommer att starkt
prioritera.
- En bättre fungerande samverkan mellan Umeå kommun och FUB Umeå i anslutning till
de frågor som berör vara medlemmar. För att detta skall bli verklighet fordras en öppen
dialog och verkliga uttryck för att kommunen bekänner sig till en samverkan mellan två
parter, kommunen och FUB Umeå
- Att ägna våra krafter och energi åt frågor som färdtjänst, kunskapsspridning. Frågor om
brottsoffer och åldrande kommer också att bli viktiga att följa.
- Godmans -och förvaltarskapsfrågor kommer i likhet med föregående års verksamhet
följas och prioriteras. Detta sker bl.a. i form av en föreläsning av jur. dr Therese
Fridström Montoya den 12:e maj. I detta sammanhang hoppas/vill vi samverka med
Överförmyndarmyndigheten i Umeå.
Gruppen flerfunktionshindrade kommer att erbjuda en föreläsning den 26 april med Viveka
Selander, Stockholms universitet som kommer att handla om ” Vad det innebär att leva ett
familjeliv med assistenter närvarande i hemmet”. Detta kommer att genomföras i samarbete
med Humana.
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!
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