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Verksamhetsplan för FUB i Lund med omnejd 2014 
 
 

Verksamhetsplanen vilar på en humanistisk människosyn där alla 

människor har samma grundläggande värde och samma mänskliga 

rättigheter. Detta betyder bl.a. samma rätt 

- att få dessa rättigheter respekterade, 

- att fullt ut erbjudas möjlighet att delta i samhällslivet 

- att leva ett fullvärdigt liv, där den enskilde bestämmer över sitt liv. 

 

Huvudmål – ett samhälle för alla 
 
Föreningens huvudmål är att arbeta för att personer med 

utvecklingsstörning ska ha full delaktighet och jämlikhet på alla 

samhällets områden. 
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Inflytande och tillgänglighet för personer med utvecklingsstörning 
 

 

1. Öka inflytandet och tillgängligheten i styrelsearbetet genom att 
 
a. Mot kommunerna driva frågan om förberedd ledsagning inför 

styrelsearbetet för våra styrelsemedlemmar med 

utvecklingsstörning 

b. Skriva lättlästa dagordningar, protokoll mm. 

c. Erbjuda styrelsemedlemmar utbildning i att tala och skriva 

lättläst. 

 
2. Öka brukarnas inflytande över kvalitén i LSS-insatserna och 

delaktighet i utvärderingen. 

 
3. Utveckla hemsidans utseende så att våra medlemmar med 

utvecklingsstörning använder den. 

 
4. Verka för ökad tillgång till kvalificerat psykiatriskt stöd och service. 

 
5. Verka för att öka den kognitiva tillgängligheten. 

 
6. Verka för en ökad nutidsorientering inom skola, daglig verksamhet 

och andra aktiviteter. 

 
7. Verka för att även personer med utvecklingsstörning ges tillgång till 

internet och olika IT-tjänster bl.a. genom 

a. att ha tillgång till datorer 

b. att ha tillgång till talsyntes 

c. att ha tillgång till personal, som kan ge stöd.  
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Samverkan FUB och kommunerna i frågor om kvalitet i LSS 
insatser 

1. Systematiskt kvalitetsarbete 

Genom KHR alt. LSS-grupper ta reda på hur kommunerna arbetar 
med det systematiskt kvalitetsarbete. 

2. Samverkan med berörda kommuner 

a) Verka för att FUB blir representerat i kommunens 

samverkansorgan t.ex. KHR eller LSS-råd, i de kommuner där 

sådan saknas. 

b) Två gånger årligen ha gemensamma överläggningar med FUB:s 

representanter i kommunala samverkansorgan.  

c) Verka för en dialog för att få förslag och idéer från brukare och  

deras närstående. 

 
Medlemsaktiviteter 
 
Följande aktiviteter planeras under 2014: 

1. Festverksamheter: FUB-danser (vår och höst) i Folkets Hus i 
Staffanstorp. 

 
2. Trivselaktiviteter t.ex. underhållning vid årsmöte och boule i 

Stadsparken. 
 

3. Lägerverksamheter: 
 

a. Familjeläger under våren (23-25 maj) vid  Söderåsens 
forsgård. 
 

b. Läger under sommaren (25-27 juli) för vuxna personer med 
egen utvecklingsstörning vid Furuboda folkhögskola. 
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Information 
 
Såväl föreningens styrelsemedlemmar som medlemsrådgivare och 

rättsombud ger fortsatt stöd till våra medlemmar genom enskild 

rådgivning.  

 

Föreningen medverkar också i att sprida kunskap om förutsättningarna 

för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv bl.a 

genom att.  

a. Hålla föredrag eller handleda studenter vid högre utbildningar. 

b. Lämpliga personer bjuds in för att föreläsa. 

 

 Plan för föreningens egen medlemsinformation: 

a. Medlemsinformation skickas ut vid behov dels med brev dels med 
e-mail. Övrig information sprids via föreningens hemsida. 

 
b. Skaffa e-mailadresser till så många medlemmar som möjligt för att 

minska brevutskicken. 
 
 

Finansiering 
 
Verksamheten finansieras dels med avkastning från kapital dels med 
ansökningar till berörda kommuner och olika fonder.  


