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Verksamhetsberättelse 

 

2022 

  

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 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 2022-12-31 288 st fördelade per kommun enligt följande: 

  

 2022 2021 2020   

Lund  141 126 124   

Kävlinge      47   49   51         

Staffanstorp      23   28   29        

Lomma      27   19   12        

Burlöv     15   13   16       

Övriga       35   36   40     

      

   

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  

 Karl-Åke Nilsson  

 Lena Nylander 

 Barbro Pihl                             

 Ulrika Sundström 

  

Suppleanter Jeanette Persson 

 Johan Strandman 

 Sofia Thole Kling 

 

Styrelsens arbete har under första delen av året påverkats av pandemin. Fysiska möten och 

aktiviteter har fått ställas in under denna tidsperiod.                       

 

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

styrelsemöten). Styrelsemöte 3, 4 och 7 har varit fysiska möten och övriga digitala möten via 

Zoom. 

 

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 och tidskriften IMago till styrelsemedlemmar 

och suppleanter. 

 

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

  

Revisor  Magnus Persson                             

Revisorsuppleant  Peter Thern 

                                            

 

Valberedning 

 

Styrelsen har fungerat som valberedning. 

 

 

Kansliet 

 

Föreningen har sitt kansli på Annegården i Lund. Kansliet är obemannat. På kansliet förvaras 

föreningens handlingar. 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 2022 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, ersättare  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.  

 

FUB i samarbete med Autism Sverige skickade ut två frågor till de politiska partierna i 

Staffanstorp. Frågorna berörde dels hur kommunen ska få en fungerande involvering och 

samverkan med organisationerna för personer med funktionsnedsättning dels hur kommunen 

få till ett fungerande arbete med funktionsrättsfrågor.  

 

 

Medlemsaktiviteter 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls torsdagen 3 mars via Zoom. Före årsmötesförhandlingarna fick deltagarna se 

på konst från daglig verksamhet, lära mer om Berättarverkstaden och få musik från dagliga 

verksamheten Stora Blå Syd. 

 

Fest 

Söndagen 8 maj genomfördes en fest med afrikanskt tema i VitaHuset på bostadsområdet 

Djingis Khan. Afrikansk mat serverades och det fanns möjlighet att dansa till afrikansk 

musik. Festen kunde genomföras tack vare insatser från frivilliga icke-medlemmar. 

 

Samarbete med Habo gård 

Ett givande samarbete har inletts med Habo gård. Habo gård ligger i Lomma men ägs av 

Lunds kommun.  

 

Under 5 och 8 augusti genomfördes två aktiviteter med korvgrillning och flottfärd. Den ena 

aktiviteten riktade till medlemmar under 16 och deras familjer, Den andra till medlemmar från 

16 år. 

 

Under hösten har vi haft två aktiviteter riktade till medlemmar från 16 år. Den 12 november 

gavs möjlighet att prova på femkamp och 11 december var det julquiz och jullunch. Vi har 

sett ett ökande intresse för dessa aktiviteter. I julquizen och jullunchen deltog 30 personer. 

 

Ett samarbete kring badet på Habo gård har också inletts (se nedan). 

 

Bad   

Under vecka 44 - 49 har FUB haft tillgång till varmvattenbassängen på Habo gård. Varm-

vattenbassängen har tillgänglighet i form av lift och brits i omklädningsrum samt lift vid 

bassängen Ett stort antal anmälningar ledde till att två grupper bildades med 5 medlemmar 

samt medföljande handledare/personlig assistent i vardera gruppen. Medlemsaktiviteten har 

varit mycket uppskattad och efterfrågas i ännu högre grad inför vårterminen.  

 
Vi har inte haft tillgång till badet på Annetorp under 2022. 
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Familjedag 

Den 8 oktober anordnades en familjedag för barn och unga med intellektuell funktions-

nedsättning och deras familjer på Söderåsens Forsgård. På programmet stod bl.a att prova på 

ridning och att få åka i vagn efter ardennerhäst. 

 

Allhelgonahelgen  

Inför Allhelgonahelgen lade medlemmar i föreningen 28/10 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 

 

En arbetsgrupp bestående av Siv Bergström Stanzel, Karl-Åke Nilsson, Lena Nylander och 

Erland Stefenitz har bildats. Gruppen sysslar med kvalitén i LSS-bostäder. Gruppen har under 

hösten tagit fram en enkät som i januari 2023 ska skickas till företrädare till alla som bor i 

gruppbostad i våra fem kommuner. Frågorna i enkäten försöker fånga hur vardagen fungerar. 

Glimmern, daglig verksamhet i Lund, har arbetat med kopiering o.dyl. och respektive 

kommun hjälper till att distribuera enkäten. 

 

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

FUB träffar ansvariga tjänstemän. Under ett av mötena deltog också presidiet från Vård- och 

omsorg. Exempel på frågor som behandlats är kvalitetsfrågor, digital tillgänglighet, ekonomi 

för personer med funktionsnedsättning och hälsofrågor kopplat till behovet av dietist. 

 

Föreningen bevakar sedan tidigare år ett gruppboende i Lunds kommun som bedrivs under 

institutionsliknande former. En FUB-medlem har anmält boendet till IVO som genomfört 

tillsyn vid två tillfällen. IVO har begärt att kommunen skall inkomma med visst beslut och 

viss dokumentation avseende boendet men något svar har inte inkommit före årsskiftet.  

 

FUB deltog 16/8 i utfrågning inför valet anordnat av HSO av politiker i Lunds kommun. FUB 

hade i förväg skickat in frågor kring LSS och deltog aktivt i utfrågningen. 

 

 

Verksamhet kring skola/utbildning 

 

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

 

Jeanette Persson och Gerd Johansson deltog 19/9 i ett föräldramöte anordnat för 

Grundsärskolan i Dalby och Södra Sandby och informerade om föreningens verksamhet. 

 

 

Verksamhet kring hälso-och sjukvård  

 

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

aktiviteter. Lunds kommun har anställt en dietist, Kristina Andersson, som både ska arbeta 

med äldreomsorgen och mot LSS. Styrelsen har under hösten haft två digitala möten med 

Kristina Andersson för att diskutera hennes erfarenheter och hur man kan gå vidare. Kristina 
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har i samarbete med en kollega, som är pedagogisk samordnare, startat ett pilotprojekt kring 

hälsa på några LSS-boenden. Styrelsen arbetar aktivt för att ytterligare en dietist anställs. 

 

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. Lena Nylander utbildar sjuksköterskor och 

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

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

har under året publicerat två böcker inom området och har genomfört två fyradagars 

utbildningar av boendepersonal i Göteborg. 

 

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.  

 

FUB har inte haft möjlighet att sätta igång någon aktivitet med DigiJag under 2022. Planer 

finns att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Lund starta en kurs och/eller 

genomföra en workshop om plattformen under 2023. 

 

 

Information, utbildning och stöd  

 

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 sprids också via vår Facebooksida.  

 

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

Riksförbundet knutna rättsombuden och medlemsrådgivarna. 

 

Den dagliga verksamheten unIkT studios spelade 10 maj in en Podd om FUB:s verksamhet 

genom samtal med Jeanette Persson och Gerd Johansson. 

 

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

universitet. 

 

 

 

 

  

 

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 ombudsmöte 10 april deltog Gerd Johansson som ombud.  

 

FUB:s förbundsstämma genomfördes digitalt 14 maj. Gerd Johansson var ombud för 

föreningen. Föreningens motioner bifölls till stora delar. 

 

Siv Bergström Stanzel, Nita Lorimer och Sofia Thole Kling deltog 26-27 september i 

Intradagarna i Stockholm. 

 

Barbro Pihl deltog 15 oktober i FUB:s Skånes höstkonferens på Margaretetorps 

Gästgivaregård. 

 

. 

Forskningsprojekt 

 

Föreningen har ställt sig positiv till att delta i en referensgrupp om en forskningsansökan till 

Trafikverket kring personsäkerhet på fartyg med fokus på kommunikation 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 
  

Styrelseledamot Epilepsiföreningen Lund          Marianne Hermansson 

 

Riksförbundets arbetsgrupp för skola/utbildning Jeanette Persson 
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Övrigt  

 

Föreningen har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden för att kunna 

genomföra föreläsningar, kurser o.dyl.. 

 

Föreningen har via Inclusion Europé skänkt  5 000 kr som stöd till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i Ukraina. 

 

En ny verksamhetsplan för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2024 har antagits.  

 

   

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 2023 

 

 

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 2022 
 
 
 
Givare   Belopp 
 
Lomma kommun  20 000 kr  
 
Kävlinge kommun  5 080kr  
 
Staffanstorps kommun   3 500 kr  
 
 
Summa  kr   28 580 kr    
 

 

 

 


