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Verksamhetsberättelse 

 

2021 

  

för  

 

FUB i Lund med omnejd 
 (org.nr 845000-3002) 

 

 

 

 

Om FUB i Lund med omnejd (omnämns som FUB nedan) 

 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. 

 

FUB bevakar att personer med intellektuell funktionsnedsättning får sina rättigheter 

tillgodosedda i kommuner och region (Region Skåne) och gentemot myndigheter. 

 

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 

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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FUB:s medlemmar 

 

Medlemmar i FUB är i personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och 

andra som delar vår grundsyn.  

 

Medlemsavgiften under året var 300 kr för huvudmedlem och 60 kr för familjemedlem. 

Antalet aktiva medlemmar är 2021-12-31 271 st fördelade per kommun enligt följande: 

  

 2021 2020 2019   

Lund  126 124 131   

Kävlinge      49 51 56            

Staffanstorp      28 29  34           

Lomma      19 12 11        

Burlöv     13 16 17       

Övriga       36 40 46     

     

   

Styrelsen och styrelsens arbete 

 

Ordförande Gerd Johansson 

Vice ordförande Jonas Ståhl 

Sekreterare                 Marianne Hermansson 

Kassör   Tjänsten köps externt av Milifa Redovisning & Administration                              

Ledamöter   Siv Bergström Stanzel  

 Nita Lorimer  

 Lena Nylander 

 Barbro Pihl                             

 Ulrika Sundström 

 Karl-Åke Nilsson 

Suppleanter Jeanette Persson 

 Sven Sjölin 

 Johan Strandman 

 Sofia Thole Kling 

 

Styrelsens arbete har under året varit annorlunda på grund av pandemin. Mycket arbete har 

haft koppling till pandemin hur den har påverkat våra medlemmar och hur de skulle bli 

skyddade genom vaccinering. Fysiska möten och aktiviteter har fått ställas in och huvudfokus 

har varit att genom det intressepolitiska arbetet påverka och sprida information och kunskap 

om intellektuell funktionsnedsättning.                       

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden (1 konstituerande möte och 6 ordinarie 

styrelsemöten). Styrelsemöte 1 - 6 var digitala möten via Zoom och möte 7 var ett fysiskt 

möte.  

 

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 och suppleanter. 

 

Styrelsen samarbetar med såväl Länsförbundet FUB Skåne som Riksförbundet FUB. 
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Revision 

  

Revisor Magnus Persson                             

 

                                            

Valberedning 

 

Styrelsen har fungerat som valberedning. 

 

 

Kansliet 

 

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 intellektuell 

funktionsnedsättning köps regelbundet in till föreningen. 

 

 

Intressepolitiskt arbete i de olika kommunerna 

 

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 2021 haft representation i kommunernas olika samrådsorgan enligt följande: 

 
Burlövs kommun 

Vakant   RFHF (Rådet för funktionshinderfrågor) 

 

Kävlinge kommun 

Eva Thörner   KHR (Kommunala Handikapp Rådet) 

Anne Jönsson                                           

 

Lomma kommun 

Leif Bjurström  KFR (Kommunala Funktionshinder Rådet) 

 

Lunds kommun 

Jeanette Persson Kommunala Funktionshinder Rådet (KFR) och 

KFR:s arbetsutskott  

Gerd Johansson KFR, KFR:s arbetsgrupp för LSS-frågor och 

samverkan inom LSS med presidiet i Vård-och 

Omsorgsnämnden 

Lena Nylander KFR:s arbetsgrupp för LSS-frågor och samverkan 

inom LSS med presidiet i Vård-och Omsorgs-

nämnden 
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Staffanstorps kommun 

Sofia Thole Kling   Kommunala Funktionshinder Rådet (KHR) 

 

Barbro Pihl   Kommunala Funktionshinder Rådet (KHR) 

 

Angående organisationen av handikapprådet (KHR) i Staffanstorp har FUB framfört att 

pensionärsrådet och handikapprådet bör vara två separata råd, att möten bör hållas sen 

eftermiddag eller kväll och att också andra nämnder än vård- och omsorgsnämnden behöver 

samverka med KHR.  

 

Ansvaret för kommunala funktionshinderrådet i Lomma kommun har under 2021 flyttats över 

från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden (f.d. tekniska nämnden). FUB 

har ifrågasatt överflyttningen och påpekat att tillgänglighetsfrågorna alltmer begränsats till 

den fysiska tillgängligheten och att även den kognitiva och informativa tillgängligheten måste 

behandlas i rådet. Funktionshinderrådets regelverk håller på att revideras. FUB har begärt att 

Funktionsrätt Lomma ska delta i revisionen och att en representant för socialförvaltningen ska 

delta i rådens framtida sammanträden.  

 

 

Medlemsaktiviteter 

 

Föreläsning 

Eva Flygare Wallén höll 27 maj en digital föreläsning om ”Onödig ohälsa vid intellektuell 

funktionsnedsättning”. Till föreläsningen var verksamma inom LSS i Lunds kommun 

inbjudna. 
 

Kerstin Gatu föreläste 18 oktober om Digital tillgänglighet och plattformen DigiJag. Förutom 

våra medlemmar var intresserade från våra olika kommuner inbjudna. 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls torsdagen 4 mars via Zoom.  

 
Bad   
På grund av pandemin har badet på Annetorp varit stängt 2021. 

 

Allhelgonahelgen  

Inför Allhelgonahelgen lade medlemmar i föreningen blommor 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.  

 

 

Verksamhet kring LSS 

 

Staten beviljade för 2020 och 2021 kommunerna medel, som kunde rekvireras för att 

användas för att höja habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet. En 

sammanställning i vilken det framgår hur våra olika kommuner rekvirerade medel och hur 

stor del som användes har tagits fram och har skickats till våra medlemmar att använda för att 

påverka politikerna i kommunen. Frågor om pengar som inte rekvirerades eller lämnades 

tillbaka skickades också till ansvariga tjänstemän inom respektive kommun. 
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Ett prioriterat område som föreningen arbetar med är kvalitet inom LSS-boenden. En svensk 

standard SS-877001:2021 ”Kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service för 

vuxna”, som tagits fram av Svenska Institutet för Standarder (SIS), kommer bl.a. att användas 

i arbetet. Material för utvärdering av kvalitet i LSS-boenden har tagits fram och är planerat att 

användas 2022. 

 

Ett av LSS-boendena i Lund har utökats utöver Socialstyrelsens rekommendationer för LSS 

gruppbostäder och även insatt omfattande övervakning genom personella och tekniska 

åtgärder dygnet runt. Genom att kommunen inte fattat några förvaltningsbeslut om de 

ifrågasatta åtgärderna har det inte gått att laglighetspröva dessa. Inspektionen för vård- och 

omsorg (IVO) har dock inlett en granskning av bl.a. begränsningsåtgärderna på detta boende. 

Detta är en del av den nationella tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra 

kränkningar på LSS-boenden för vuxna som IVO genomför under 2021 och 2022. 

Förhållandena på nämnda boende är också återkommande anmälda till riksdagens 

ombudsmän JO som ännu inte tagit slutlig ställning till eventuell kritik 

 

Under året har fyra digitala möten genomförts i KFR:s LSS-grupp i Lund där representanterna 

från FUB träffar ansvariga tjänstemän. Under det fjärde mötet deltog kvalitetsansvariga för 

olika delar av LSS. 

 

Samverkan kring LSS enligt LSS 15§7 har inletts i slutet av 2019 med politikerna i Vård och 

Omsorgsnämnden i Lund. Under 2021 har gruppen har haft ett digitalt möte i april och ett 

digitalt möte tillsammans med ansvariga tjänstemän i maj.  

 

En stödförening har på initiativ från Lena Nylander bildats på ett LSS-boende i Lund 

(Orkestervägen 59). Föreningen arbetar med att stärka samarbetet mellan personal och 

anhöriga/gode män för att förbättra kvalitén för de boende. Förhoppningen är att modellen 

kan spridas till andra LSS-boenden. 

 

 

 

Verksamhet kring skola/utbildning 

 

Jeanette Persson är verksam i Riksförbundets arbetsgrupp för skola/utbildning. Gruppen har 

under året bl.a. arrangerat två digitala temadagar kring skola/utbildning varav den ena ägde 

rum 13 mars och riktade sig mot FUB Skåne. 

 

FUB har skickat en skrivelse till Utbildningsnämnden i Staffanstorp om de nya riktlinjer 

skolförvaltningen i Staffanstorp tagit fram för vad som gäller för integrerade elever vid 

stadiebyten. Till saken hör också att vårdnadshavare upplevde sig borttvingade från integrerad 

skolgång för att istället ansöka om skolplats på någon av de sammanhållna särskoleklasserna i 

Lund. Svaret från nämnden var till stora delar inte relaterat till huvudfrågan om gällande 

riktlinjer. Föreningen har svarat att vi följer frågan. 
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Verksamhet kring hälso-och sjukvård  

 

Styrelsen har under året haft upprepade kontakter med vaccinationsansvariga inom Region 

Skåne och Lunds kommun för att LSS-gruppen som riskgrupp skulle bli vaccinerade så fort 

som möjligt. Skrivelser om vaccinationen har även skickats i samarbete med FUB Skåne. 

 

Många personer i LSS-gruppen har dålig hälsa orsakad av övervikt och brist på fysiska 

aktiviteter. Lunds kommun hade projektanställt en dietist, Kristina Andersson. Projektet 

avslutades 2021-01-29. Styrelsen har haft kontakt med Kristina Andersson under projekttiden  

för att diskutera hennes erfarenheter och hur man kan gå vidare. Efter projektets avslutande 

har styrelsen aktivt arbetat för att en dietist tillsvidareanställs.  

 

Lena Nylander arbetar inom sin anställning i Region Skåne och via kontakter för att sprida 

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, och därmed sammanhängande särskilda 

behov, inom vuxenpsykiatrin och annan sjukvård. LN utbildar sjuksköterskor och 

läkarstudenter/ legitimerade läkare om intellektuell funktionsnedsättning, samt har deltagit i 

forskning om begränsande åtgärder i LSS-verksamheter och om anpassad psykoterapi.  

 

Lena Nylander (ersättare Nita Lorimer) deltar i psykiatrins inflytanderåd i Lund.  

 

 

Kognitiv tillgänglighet och stöd  

 
DigiJag är en digital plattform som personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna 

använda i princip självständigt och som ska underlätta för dem att använda internet och ha 

kontakt med andra på nätet.  

 

Lokalföreningar inom FUB kan kostnadsfritt teckna avtal om att använda DigiJag för att ge 

medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att använda plattformen. FUB 

har erhållit ett konto för DigiJag (FubLund.DigiJag) och kommer under våren 2022 att 

erbjuda medlemmar möjlighet att använda programmet. Administratör är Siv Bergström 

Stanzel som under 2021 har deltagit i kurser och workshoppar om DigiJag.   

 

 

 

Information, utbildning och stöd  

 

Jeanette Persson och Malin Andersson har föreläst för blivande arbetsterapeuter vid Lunds 

universitet.  

 

Medlemsinformationen ges idag huvudsakligen genom föreningens hemsida www.fub-

lund.se, där nya aktiviteter finns 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 Facebooksida.  

 

Stöd till enskilda medlemmar, främst i LSS-frågor, ges av styrelsen och genom de till 

Riksförbundet knutna rättsombuden och medlemsrådgivarna. 

 

http://www.fub-lund.se/
http://www.fub-lund.se/
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Kurser, konferenser och seminarier 

 

Medlemmar från föreningen har under året deltagit i olika konferenser och möten: 

 

I FUB Skånes digitala ombudsmöte 10 april deltog Gerd Johansson och Nita Lorimer.  

 

FUB:s extra förbundsstämma genomfördes digitalt 8 maj. Gerd Johansson var ombud för 

föreningen. 

 

Nita Lorimer, Barbro Pihl och Gerd Johansson deltog 16-17 oktober i FUB:s Skånes 

höstkonferens i Höör.  

 

Gerd Johansson deltog 24 november i seminariet ”Ett kultur- och fritidsliv för alla” som 

arrangerades av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun. 

 

Gerd Johansson deltog 2 december i Förbundet FUB:s framtidssymposium. 

 

 

Forskningsprojekt 

 

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 är samarbetspartner i projektet och är i 

styrgruppen representerad av Siv Bergström Stanzel.  

 

Syftet med projektet har varit att ge personer som använder kommunikationshjälpmedel 

tillgång till ett varaktigt ordförråd som kan utvecklas genom hela livet och som de kan vara 

med och utforma själva. Projektet avslutades med en slutkonferens den 25 november 2021. På 

projektets hemsida https://mittliv-minaord.se/ finns information om projektet. 

 

Högskolan i Kristianstad ansöker om medel från Allmänna Arvsfonden till projektet 

”Hälsofrämjande måltider inom LSS - mat med flera mål”. Vår förening kommer att delta i 

projektet om medel beviljas.  

 

 

Samarbete/representation i andra föreningar 

 

Följande personer har utsetts att representera FUB i andra föreningar och samarbeten, där 

FUB 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 Nita Lorimer 
  

https://mittliv-minaord.se/
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Styrelseledamot Epilepsiföreningen Lund          Marianne Hermansson 

 

Riksförbundets styrelse   Jeanette Persson 

 

Riksförbundets arbetsgrupp för skola/utbildning Jeanette Persson 

 

 

Motioner 

 

Föreningen har skickat in två motioner för behandling på Riksförbundets stämma i maj 2022. 

 

De två motionerna är: 

Motion om åtgärder för skydd mot utnyttjande av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i brottsligt syfte. 

 

Motion om ledsagning vid sjukhusvistelser. 

 

 

Övrigt  
 

I Staffanstorps kommun har FUB i tillsammans med PRO tagit initiativ till en dialog med 

färdtjänsten i kommunen. KHR:s ingående organisationer samt representanter från kommunen 

ska medverka. Dialogen avser bristande kvalitet i utförande av färdtjänst och syftar till att 

förbättra verksamheten. 

 

Föreningen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden för att kunna 

genomföra föreläsningar, kurser o.dyl.. 

 

   

Anslag och Gåvor  

 
Föreningens verksamhet är helt beroende av de medel som genom gåvor och anslag ställs till 

vårt förfogande. Kommuner har 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. 

 
 

Slutord 

 

Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för visat förtroende under verksamhetsåret. 

Vårt mål är att förbättra villkoren för människor med intellektuell funktionsnedsättning och vi 

riktar vårt varma tack till alla som har stöttat oss i vårt arbete under 2022. 
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Lund i februari 2022 

 

 

Styrelsen för FUB i Lund med omnejd 

 

 

 

 

 

Gerd Johansson  Jonas Ståhl 

Ordförande  Vice ordförande 

 

 

 

Marianne Hermansson  Nita Lorimer  

Sekreterare 

 

 

 

Karl-Åke Nilsson   Lena Nylander 

   

    

 

 

 

Barbro Pihl  Siv Bergström Stanzel        

  

 

 

 

Ulrika Sundström 
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Bilaga A 
 
 
Anslag och gåvor avseende 2021 
 
 
 
Givare   Belopp 
 
Lomma kommun  10 000 kr  
 
Kävlinge kommun   5 480 kr  
 
Staffanstorps kommun    5 000 kr  
 
 
Summa  kr  20 480 kr    
 

 

 

 


