FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.
FUB bevakar personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättnings intressen i
kommuner och landsting (Region Skåne) och i förhållande till myndigheter så att de får sina
rättigheter tillgodosedda.
FUB sprider information till medlemmar och allmänheten.
FUB erbjuder medlemsstöd genom Riksförbundets rättsombud, ombudsmän och
förbundsjurister.
FUB medverkar till att skapa en meningsfull och stimulerande fritid för medlemmar med
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
FUB bedriver verksamhet i huvudsak i kommunerna Lund, Staffanstorp, Burlöv,
Lomma och Kävlinge.
FUB är ansluten till Riksförbundet FUB och till Länsförbundet FUB Skåne, och har nära
samarbete med andra handikapporganisationer inom Funktionsrätt Sverige.
FUB är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.
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Medlemmar i FUB är i personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning,
deras anhöriga och andra som delar vår grundsyn.
Medlemsavgiften under verksamhetsåret uppgick till 240 kr för huvudmedlem och 60 kr för
familjemedlem.
Riksförbundet har under året skaffat ett nytt medlemsregister och gjort en upprensning i det
gamla registret. I samband med denna upprensning har 24 personer strukits pga bristande
betalning. Antalet aktiva medlemmar är 2019-12-31 295 st fördelade per kommun enligt
följande:
2019

2018

2017

Lund
Kävlinge
Staffanstorp
Lomma
Burlöv
Övriga

131
56
34
11
17
46

134
65
44
11
15
40

133
62
36
12
13
39

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Gerd Johansson
Jonas Ståhl
Marianne Hermansson
Tjänsten köps externt av Milifa Redovisning & Administration
Siv Bergström Stanzel
Anne Jönsson
Lena Nylander
Barbro Pihl
Ulrika Sundström

Suppleanter

Nita Lorimer
Jeanette Persson
Karl-Åke Nilsson
Sven Sjölin
Johan Strandman

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden (1 konstituerande möte och 7 ordinarie
styrelsemöten, 1 planeringsmöte). Styrelsemötet 2018-10-17 hölls via telefon.
Vid styrelsens sammanträde i december bjöds ledamöterna i Kommunala Funktionshinderråd
(KFR) eller motsvarande i respektive kommun och andra personer som har roller utanför
styrelsen in för att delta som adjungerade ledamöter. Till mötet hade även Kim Moberg,
verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan, bjudits in för att informera om
Vuxenskolan.
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Styrelsen arbetar med att bredda rekryteringen till föreningen och att föryngra styrelsen för att
kunna ha en verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper.
Föreningen prenumererar på tidskriften Intra till styrelsemedlemmar, suppleanter, och revisor.

Revisor
Revisorssuppleant

Erland Stefenitz
Peter Thern

Styrelsen har fungerat som valberedning.

Föreningen har sitt kansli på Annegården i Lund. Kansliet är obemannat.
På kansliet förvaras föreningens handlingar. Där finns också litteratur
för utlåning till såväl studerande som till medlemmar. Aktuell information om
funktionsnedsättning och rapporter kring utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning köps regelbundet in till föreningen.

Intressepolitisk bevakning och information ges till de olika kommunerna av styrelsens
medlemmar och av andra FUB-representanter i respektive kommun. Prioriterade frågor är
kvalitetsfrågor inom LSS såsom daglig verksamhet och boende. Utbildning/skola, god hälsa
och tillgänglighet i samhället är också prioriterade områden.
FUB har under 2019 haft representation i kommunernas olika samrådorgan enligt följande:
Burlövs kommun
Vakant
Kävlinge kommun
Eva Thörner
Anne Jönsson
Lomma kommun
Leif Bjurström

RFHF (Rådet för funktionshinder frågor)

KHR (Kommunala Handikapp Rådet)

KFR (Kommunala Funktionshinder Rådet)
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Lunds kommun
Jeanette Persson

Kommunala Funktionshinder Rådet (KFR) och
KFR:s arbetsutskott

Gerd Johansson
Lena Nylander

KFR och KFR:s arbetsgrupp för LSS-frågor
KFR:s arbetsgrupp för LSS-frågor

Staffanstorps kommun
Barbro Pihl

Kommunala Funktionshinder Rådet (KFR)

Årsmöte
Årsmötet hölls måndagen den 26 februari i Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) i Lund.
Efter årsmötet presenterades och diskuterades LSS-utredningen.
Bad
Varma bad är svårt för föreningens vuxna medlemmar att få tillgång till varför föreningen hyr
Barn och Ungdomshabiliteringens badbassäng på Annetorp 2 timmar varje fredag kl. 16.0018.00.
I varje grupp finns plats för totalt 8 badande medlemmar, som deltar tillsammans med personlig
assistent eller ledsagare. Badet uppskattas mycket och är ett erbjudande om en meningsfull fritid
för föreningens medlemmar. För närvarande kan inte fler deltagare tas emot då grupperna uppnått
maxantal, dvs 8 badande/grupp. Deltagarna är i olika åldrar.
Flottfärd
Den femtonde augusti bjöd FUB i samarbete med Habo Gård medlemmarna på flottfärd på Höjeå.
Under den 2 timmar långa färden bjöds på fika och delar av Lomma fick beskådas från å-hållet.
Totalt deltog 16 medlemmar.

Läger
Tjugofem personer deltog 8-10 juli i ett mycket uppskattat helgläger på Furuboda
folkhögskola utanför Åhus. Deltagare var vuxna personer med
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och temat för lägret var
”Kommunikation och om hur vi kan röra oss och samtidigt ha trevligt”
Allhelgonahelgen
Inför Allhelgonahelgen lade medlemmar i föreningen en blomsterkrans och tände gravlyktor
vid minnesstenen över alla de som levt och dött på Vipeholm under perioden 1935 – 1965.
Minnesstenen är rest vid minneslunden på Norra Kyrkogården.

4

Möte 14 januari kring LSS-verksamheten i Staffanstorp (Karl-Åke Nilsson och Gerd
Johansson).
Deltagit (Gerd Johansson, Anne Jönsson och Eva Thörner) 28 januari i Malmö i Mikael
Kleins informationsmöte om LSS-utredningen.
Medlemsmöte har hållits i Lomma kommun 31 januari för att diskutera hur LSS-insatserna
fungerar i kommunen.
Deltagit (Gerd Johansson) i slutförandet av ny handikapplan (Delaktighet för alla) i Lunds
kommun.
Under året har tre träffar skett i KFR:s LSS-grupp i Lund där representanterna från FUB
träffar ansvariga tjänstemän.
Samverkan kring LSS enligt LSS 15§7 har inletts med politikerna i Vård och
Omsorgsnämnden i Lund. Gerd Johansson och Lena Nylander träffade presidiet i Vård och
Omsorgsnämnden 5 december för att ta fram formerna för samverkan och diskutera aktuella
LSS-frågor och föreslagna besparingar.
Lunds kommun har tagit fram förslag på hur kommunala bostadstillägg ska utformas för olika
grupper med funktionsnedsättning. Förslagen innebär hyreshöjningar - för vissa grupper av
våra medlemmar mycket kraftiga hyreshöjningar. Gerd Johansson arbetar med att synliggöra
vad det innebär ekonomiskt för en redan hårt belastad grupp.
Staten beviljade för 2019 kommunerna medel, som kunde rekvireras för att användas för att
höja habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet. Vi har haft kontakter
med olika kommuner om hur dessa medel används och varför inte alla pengar rekvirerades.

Jeanette Persson är verksam i Riksförbundets utbildningskommitté.
Den 18 januari hölls en utbildningsdag med inbjudna föreläsare (Wern Palmius och Robert
Öberg) om skola/utbildning och skolfrågor. Utbildningsdagen arrangerades tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan i Lund och samlade 35 deltagare.
Jeanette Persson och Gerd Johansson deltog 7 maj i ett föräldramöte på Hagalundsskolans
Särskola i Dalby och informerade om frågor som berör personer med intellektuell
funktionsnedsättning och om vår förening.
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Lena Nylander arbetar inom sin anställning i Region Skåne och via kontakter för att sprida
kunskap om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning, och därmed
sammanhängande särskilda behov, inom vuxenpsykiatrin och annan sjukvård. LN utbildar
sjuksköterskor och läkarstudenter/ legitimerade läkare om utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning, samt har deltagit i forskning om äldre med utvecklingsstörning/
intellektuell funktionsnedsättning. Lena Nylander har också deltagit i arbete med att ta fram
regionala riktlinjer för bemötande och behandling i psykiatrin av vuxna med
utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.
Lena Nylander och Nita Lorimer deltar i psykiatrins inflytanderåd i Lund.

Föreningen startade under hösten 2018 tillsammans med Vuxenskolan en studiecirkel med
titeln ’När jag inte längre är med’. Studiecirkeln har letts av Anne Jönsson och Siv Bergström
Stanzel. Totalt har studiecirkeln haft 6 sammankomster därav 4 under våren. Studiecirkeln
hade elva deltagare utöver de båda cirkelledarna.

Ett planerat studiebesök för medlemmar i FUB Lund med omnejd vid Dumle och Datateket
den 26 november fick ställas in pga för få anmälningar.

Malin Andersson (18-årig tjej född med Downs syndrom) och Jeanette Persson (mamma till
Malin) var i New York den 21/3 (World Down Syndrome Day) för att föreläsa vid svenskamerikanska handelskammaren. Besök gjordes även på FN där den stora World Down
Syndrome kongressen hölls.
Föredraget på svensk-amerikanska handelskammaren lockade ett 20-tal personer.
Föreläsningen hölls på engelska.
Malin Andersson och Jeanette Persson ger också liknande föreläsningar i Sverige. En
föreläsning som är återkommande två gånger per år är till blivande arbetsterapeuter vid Lunds
universitet.
Medlemsinformationen ges idag huvudsakligen genom föreningens hemsida www.fublund.se, där nya aktiviteter ges under rubriken Nyheter. Hemsidan har talstöd. Genom att
”prenumerera” på nyheter kan medlemmar hålla sig uppdaterade på föreningens aktiviteter.
Information har också spridits via vår Facebookgrupp.
Stöd till enskilda medlemmar, främst i LSS-frågor, ges genom de till Riksförbundet knutna
rättsombuden och medlemsrådgivarna.
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Medlemmar från föreningen har under året deltagit i olika konferenser och möten:
I FUB Skånes ombudsmöte i Osby 30 mars deltog Barbro Pihl och Nita Lorimer.
Anne Jönsson och Marianne Hermansson deltog i möte i Hässleholm med Riksförbundet på
eftermiddagen 9 april och i temakvällen om god man/företrädare.
Marianne Hermansson deltog 26-27 april i konferens i Karlstad om Karlstadsmodellen.
Annelie Sylvén Troedsson deltog i ett seminarium om övergrepp mot vuxna 1 oktober i
Eslöv.
Gerd Johansson, Barbro Pihl och Annelie Sylvén Troedsson deltog 26 oktober FUB:s Skånes
höstmöte i Ängelholm

Ett treårigt forskningsprojekt ”Mitt liv mina ord” med medel från Arvsfonden drivs av
Furuboda folkhögskola tillsammans med Rehabiliteringsteknik vid Institutionen för
Designvetenskaper vid Lunds universitet. FUB i Lund med omnejd är samarbetspartner i
projektet och är i styrgruppen representerad av Siv Bergström Stanzel.
Marianne Hermansson representerar Riksförbundet FUB i styrgruppen för arvsfondsprojektet
”Vi är med”.

Följande personer har utsetts att representera FUB Lund med omnejd i andra föreningar och
samarbeten, där FUB Lund är medlem:

Inre Ringen, Sektion i FUB Skåne

Barbro Pihl

HSO i Kävlinge kommun

Anne Jönsson, Eva Thörner

HSO i Lomma kommun

Leif Bjurström

Länsförbundet FUB Skånes styrelse

Annelie Sylvén Troedsson

Riksförbundets förbundsstyrelse

Annelie Sylvén Troedsson

FUB:s föreningsrepresentant i
Dialogmöte med Psykiatri, habilitering

Annelie Sylvén Troedsson
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och hjälpmedelsnämnden

Riksförbundets arbetsgrupp för
flerfunktionshinder och samordning
av program till FUB Forum 2020

Marianne Hermansson

Styrelseledamot Epilepsiföreningen Lund

Marianne Hermansson

Riksförbundets utbildningskommitté

Jeanette Persson

Föreningen har skickat in tre motioner för behandling på Riksförbundets stämma i maj 2020.
De tre motionerna är:
Motion om stöd för kommunikation och språk i ett livslångt perspektiv.
Motion om försäkring av stöd i LSS-bostad.
Motion om särskild satsning på psykisk ohälsa.

Föreningen har fortsatt samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden och de
har under våren tillsammans genomfört en studiecirkel och en föreläsning.

Föreningens verksamhet är helt beroende av de medel som genom gåvor och anslag ställs till
vårt förfogande. Kommuner och skilda fonder, stiftelser, föreningar samt enskilda personer
har genom bidrag och arbetsinsatser i olika former möjliggjort en fortsatt betydelsefull
verksamhet, se bilaga A. Till alla som på olika sätt bidragit till verksamheten vill vi uttrycka
vår tacksamhet och framföra vårt hjärtliga tack.
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Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för visat förtroende under verksamhetsåret.
Vårt mål är att förbättra villkoren för människor med utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning och vi riktar vårt varma tack till alla som stött oss i vårt arbete under
2019.

Lund i februari 2020

Styrelsen för FUB i Lund med omnejd

Gerd Johansson
Ordförande

Jonas Ståhl
Vice ordförande

Marianne Hermansson
Sekreterare

Anne Jönsson

Lena Nylander

Barbro Pihl

Siv Bergström Stanzel

Ulrika Sundström
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Bilaga A

Anslag och gåvor avseende 2019

Givare

Belopp

Lomma kommun

10 000 kr

Kävlinge kommun

5 650 kr

Staffanstorps kommun

6 000 kr

Summa kr

21 650 kr
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Årsrapport 2019 FUB ¡ Lund (845000-30021
Resultaträkning

lntäkter

zOLg

2018

Medlemsavgifter

19 640

14 100

Avgifter läger

28964

14 000

Anslag och gåvor

2L650

2t725

0

2s 995

9 570

228t6

79824

98 636

Seviceavgift kansliet

-3782

-3 600

Kontorskostnader

-3 594

-4 444

Arsmöte

-5 445

-5 651

Rehab bad

-2s230

-7 L88

Familjeläger

-30 646

-57 323

-9 974

-6 196

-26527

-9 138

Litteratur

-5700

-6602

Medlavgifter

-1 000

-1 000

övr kostnader

-L9759

-26394

-131 657

-t27 536

-sx 833

-28 900

Bidrag läger

Kapitalintäkter
Summa lntäkter

Kostnader

Reseersättningar
Kurser o konferenser

Summa kostnader
Ârsts resultat

Årsrapport 2019 FUB ¡ Lund (845000-30021
Balansräkning

lntäkter

aB

tltzotg

uB31.1122Ot9

Tillsångar
Förutbetald hyra

900

900

Övrig fodran

483

501

153 290

98273

Fonder och aktier

1 836 198

1 836 198

Summa tillgångar

1 990 871

r9t5872

2 0L6 605

L987 705

-28 900
1,987 705

-51 831
L935 874

-3 166

0

1984 539

L9?5874

Bank

j

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ârets resultat
Summa Eget kapital

Skulder
Leverantörsskulder
Summa Eget kapital &

skulder

Not 1:
Fondinnehavet är bokfört till anskaffningsvärde.
Marknadsvärdet vid bokslutet var kr 2 020 25L (fg år kr LgL6 027l.

Dalbv 29/L-20L9
", t'
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Revisionsberättelse
Undertecknad av FUB i Lund med omnejd utsedd revisor, har granskat föreningens räkenskaper,
verf$õrnftetsberåittelse øch styrelsepr.æøkott fih 2û19 och f¿¡r¡nit dessa vara vät fihda.och verifierade.

Lund i februari 202O
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Erland Stefenrrz

