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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FÖR FALKENBERG FUB 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2014 
V ordförande Cenneth Ulfström  2014 
Sekreterare Monica Carlsson  2015 
V sekreterare Inger Myrén  2014 
Kassör Birgitta Myrén  2015 
Övrig ledamot Ann-Margret Högberg  2014 
 
I tur att avgå Karin Borgström 
 Ann-Margret Högberg 
 Inger Myrén 
 Cenneth Ulfström 
   
Ersättare Anders Carlsson 
 Elisabeth Johansson 
 Andreas Engebrethsen 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Cenneth Ulfström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 
Revisorer Bengt Rudqvist 
 Christian Almbecker 
 
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adj ledamöter Willy Engebrethsen 
 Gun-Nilla Jansson 
 Elin Anderson 
 Sune Svensson 
 
Medlemsrådgivare Gun-Nilla Jansson 
 Karin Borgström 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Kicki Winbo 
 Ann-Catrine Bengtsson 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Anna Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Åke Lönnqvist 
 Johan Lönnqvist 
 Marie Johansson 
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Aktivitetskommittén, forts Jörgen Gunnarsson 
 Anneli Andersson 
 Göran Carlsson 
 Karin Johansson 
 
Loppmarknadskommitté Gun-Nilla Jansson, sammankallande 
 Willy Engebrethsen 
 Britt Anderson 
 Lennart Gunnarsson 
 Hasse Håkansson 
 Kennet Svensson 
 

Medlemmar 
Falkenbergsortens FUB har under året haft 270 (276) medlemmar, vilket är en minsk-
ning med 6 st. (Föregående års siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 160 
kronor per medlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Kyrkans Hus, Falkenberg, den 7 mars 2014. Årsmötet inleddes med en 
tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Styrelsens ordförande, Karin 
Borgström, gjorde en resumé av året som gått och hälsade därefter alla välkomna till 
årsmötet. 
 
Till ordförande för mötet valdes Monica Rudqvist och till sekreterare Monica Carlsson. 
Britt Andersson och Gunnar Karlsson, båda styrelsen, samt Anna Myrén, Aktivitetskom-
mittén, avtackades för mångårigt och engagerat arbete i FUB. 
 
Därefter uppvisade Laxringen en av sina Fuego-danser, som de övat in under en tid. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid. För underhållningen svarade Christer 
Borgs orkester. 
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten. 
 

Det intressepolitiska arbetet och supervalåret 2014 
 
Paneldebatt med politiker i Falkenbergs kommun  

Med utgångspunkt från begreppet DEMOKRATI var vårt tema ”Vi vill ha makten över 
våra liv!” Moderator var Kathinka Linde. 
 
FUB tog under 2013 initiativet till ett samarbete med alla organisationer inom funktions-
hinder- och äldreområdet i syfte att få besked i en rad viktiga frågor som gäller tillgäng-
lighet, delaktighet och kompetens. Totalt anslöt sig 8 organisationer och gemensamt 
bjöd vi in samtliga politiska partier representerade i fullmäktige till en öppen hearing den 
4 mars 2014.  
 
Samtliga organisationer var inte helt nöjda med vad vi fick ut av mötet och vi saknade 
konkreta svar på många frågor. Därför skrev vi brev till politiker och nämnder i 
Falkenbergs kommun inför supervalåret 2014. Vi begärde en redogörelse av tre mål-
sättningar för varje huvudfråga: tillgänglighet, delaktighet och kompetens. Dessutom 
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ville vi få klart för oss vilka visioner partierna har när det gäller funktionshinderområdet. 
Konkreta svar inkom från några få partier. 
 

RiksFUBs utredningar och kampanjer 
 
Ekonomisk utredning ”Fångad i fattigdom” 
Utredningen belyser inkomster och utgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning. 
Den visar att många lever under mycket knappa förhållanden och att anhöriga många 
gånger går in för att täcka underskottet. Riksförbundet FUB driver den här frågan 
gentemot staten. På lokalplanet har FUB i Falkenberg riktat en skrivelse till de politiska 
partierna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Frågan be-
handlades av Socialnämnden, men lämnades utan åtgärd. Att skriva ett medborgar-
förslag kan eventuellt vara en framkomlig väg. 
 
Boendeutredning ”Ett gott liv”  
Rapporten ”Ett gott liv” handlar om bostad och stöd i boendet. Willy Engebrethsen med-
verkade i slutförandet av rapporten. Syftet med rapporten var att ta reda på hur männi-
skor med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de 
vill bo och få sitt stöd i framtiden. Rapporten ger ett bra underlag för att diskutera ut-
veckling av olika boenden ute i kommunerna. 
 
Kampanj ”Ansökan om ett vanligt liv” 
Många människor med funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att få vardagen 
att fungera. Med kampanjen vill FUB sätta focus på det orimliga i att en del medborgare 
måste ansöka om vardagssaker, som är en självklar del av livet för alla andra. FUB i 
Falkenberg har drivit kampanjen genom samverkansmöten och på Sparbankens Dag 
den 6 september i Falkhallen. 
 

Riksklippans besök på Justitiedepartementet 
Två ledamöter i Riksklippans styrelse, Gunilla Karlsson från Falkenberg och Markus 
Pettersson från Helsingborg, träffade justitieminister Beatrice Ask den 16 maj i 
Stockholm. Riksklippans frågor till ministern gällde bl a tillgänglighet i valet i september 
för personer med funktionsnedsättning. Samtalet handlade också om de kränkningar av 
funktionsnedsatta som förekommer i samband med bedömningar inför beslut om t ex en 
LSS-insats. Ministern var väl insatt i Riksklippans frågor och noterade dessa. 
 

FUBs 50-årsjubiléum 
50-årsfesten 
Höjdpunkten för året var 50-årsfesten den 25 oktober i Vinbergs Bygdegård. Ca 100 
personer hade anmält sig och ordförande Karin Borgström hälsade alla välkomna. 
Solteaterns rockorkester inledde kvällen med sina allra bästa låtar. Därefter blev det 
middag samt kaffe och tårta som restaurang Ekholmen lagat. Kvällen avslutades med 
att Christer Borg och Rasmus Larsson spelade upp till dans. Ett stort tack till Christer 
och Rasmus som sponsrade oss med dansmusik. 
 
Med anledning av 50-årsjubiléet har vi tagit fram en historik och dessutom en informa-
tionsbroschyr, som medlemmarna har fått del av och som också är tänkt att användas 
för information till allmänheten. 
 
Aktiviteter 
Under året har vi haft starkt subventionerade aktiviteter med anledning av 50-års-
jubiléet. 
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Vi har haft bingospel vid fyra tillfällen samt två Sång o Musik som varit helt gratis. 
En mycket trevlig resa gjorde vi i maj till Mostorps Gård, där vi fick träffa kor och bison-
oxar. Som tradition fortsatte vi även i år med midsommarfest på Hambologen. Tyvärr 
blev det en regnig tillställning men med deltagarnas glada humör så spelar det inte så 
stor roll. 
 
I en av de mest fantastiska somrarna vi haft på länge blev även grillkvällen på Ringse-
gårds strand en helt underbar aktivitet. Många tog tillfället i akt och badade i det varma 
vattnet. 
 
I augusti fick vi följa med Sjöräddningen på en spännande tur på havet.  
 
Sannarpsbadet, som Länsförbundet sponsrar, blev som vanligt populärast för FUB i 
Laholm och Falkenberg, men även några från Halmstad var med i år. 
 
Aktiviteterna avslutades som vanligt med julfest i Vinbergs bygdegård, då runt 90 
personer deltog. 
 

Övrigt  
 
Laxringen 
Laxringen har under året haft fem möten. På årets första samverkansmöte med 
Falkenbergs kommun var Elin Anderson med som representant för Laxringen. 
Laxringen har numera en stående punkt på denna dagordning. 
 
I april var Laxringen tillsammans med övriga Klippansektioner i Halland med och arran-
gerade en föreläsning med Elisabeth Olin på Falkenbergs Strandbad. 
 
Laxringen firade ett år med att spela bowling och att gå ut och äta på restaurang. 
Gruppen har också arbetat med kost och hälsa och lagt fokus på motion. Under hösten 
har man bjudit in övriga medlemmar i Falkenbergs FUB till dans Fuego som blivit väldigt 
populärt. 
 
Loppmarknad 
FUB har under året fortsatt att regelbundet medverka på loppmarknaden i Växthuset. 
Detta är en aktivitet där personer med utvecklingsstörning aktivt deltar och tar stort an-
svar. Ett bra sätt att visa upp och ”marknadsföra” Falkenbergsortens FUB. Bl.a. visar vi 
ett bildspel på en bildskärm och informationsmaterial finns tillgängligt. 
 
Hemsidan 
Vi kunde stolt presentera en bild på FUB:s fantastiska emblem från planteringen vid 
Tullbron i våras. Detta kommer även fortsättningsvis att vara vår bild på presentations-
sidan. 
 
Under året har hemsidan fått ny design där mer fokus lagts på Nyheter. Hemsidan upp-
dateras ständigt och vi hoppas att så många som möjligt är inne och tittar på den. 
Lämna gärna synpunkter m.m. till Inger Myrén. e-post: inger.myren@hotmail.com  
Hemsidan: www.fub.se/falkenberg  
 
Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med politiker och tjänstemän i Socialnämn-
den/Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun, entreprenörerna Attendo, Nytida, 

mailto:inger.myren@hotmail.com
http://www.fub.se/falkenberg
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Humana Omsorg, Frösunda och Ny Kraft samt representanter för särskolan och kom-
munens fritidsverksamhet. En skriftlig överenskommelse om samverkan mellan FUB 
och Socialförvaltningen har utarbetats och undertecknats. 
 
Lotterier 
Under året har vi sålt fantastiskt mycket Sverigelotter och vi vill passa på att tacka alla 
som på detta sätt bidrar till föreningens intäkter. På midsommarfesten och julfesten har 
vi även haft lotterier med lottringar. 
 
Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet ”FUB-Nytt” har utkommit med 2 nummer under året. 
 
I samarbete med Länsförbundet FUB i Halland och Hallandsklippan har 2 föreläsningar 
genomförts under året. Föreläsare har varit Elisabeth Olin, Göteborg, docent i socialt 
arbete och forskningsledare på FoU Väst inom funktionshinderområdet, med temat 
”LSS och boende” och jurist Therese Bäckman, Handelshögskolan i Göteborg, med 
temat ”Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet”. Föreläsningarna vände 
sig till politiker och tjänstemän samt personal och anhöriga/godemän. Båda föreläsning-
arna har varit välbesökta. 
 
Administration 
Utöver styrelsens administrativa arbete har Bild- & Datagruppen på Nytidas Dagcenter 
hjälpt föreningen med diverse administrativa arbetsuppgifter. 
 
Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå.  
 
Representation 
Ann-Margret Högberg är ordinarie ledamot i Kommunala Handikapprådets Referens-
grupp. 
 
I FUBs länsförbundsstyrelse har Willy Engebrethsen och Monica Carlsson varit leda-
möter samt Karin Borgström och Gunilla Karlsson adjungerade ledamöter. Gunnel 
Carlsson har varit ledamot i Länsförbundets valberedning. Willy Engebrethsen ingår i 
RiksFUBs LSS-kommitté. 
 
Representanter från Falkenbergs FUB i Hallandsklippan är Gunilla Karlsson, ordfö-
rande, samt ledamöterna Elin Anderson, Hasse Jansson och Cecilia Andersson. Utan 
våra handledare hade dessa möten inte varit möjliga att genomföra. Hallandsklippan 
har haft 1 protokollfört styrelsemöte, 1 årsmöte och 2 verksamhetskonferenser under 
året.  
 
LänsFUBs projekt 
Under året har 5 boendeträffar genomförts i samarbete med FUB i Falkenberg som en 
del i Willy Engebrethsens projekt för Länsförbundet FUB: ”LSS-lagens tillämpning inom 
kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av 
verksamheter som berör aktuell personkrets”. 
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Innehållet i träffarna har bl.a. varit: 

 Medverkan av kommunens kvalitetscontroller som berättade om sitt arbete med 
tillsyn och uppföljning. 

 Tittat på och diskuterat LSS utifrån filmen ”Så blev livet efter institutionseran” 
med Karl Grünewald. 

 Tittat på och diskuterat Riksförbundet FUB:s rapporter ”Ett gott liv” och ”Fångad i 
fattigdom?”. 

 Diskuterat genomförandeplaner, konsekvenser av att bilarna tagits bort i boen-
den och inom daglig verksamhet, kontaktperson och ledsagning, skillnad på 
gruppbostad och servicebostad, hyreskontrakt, ”korta” beslut samt många andra 
frågor som kommit fram under dessa kvällar. 

 
Projektet kommer att fortsätta under 2015.  
 
Året som rättsombud – Willy Engebrethsen 
Det har varit fortsatt många ärenden i Falkenberg, men även i andra halländska kom-
muner. Flera ärenden har handlat om kontaktperson och ledsagning, assistans, boende 
och skolfrågor.  

 
Uppdrag har även genomförts i andra delar av landet.  
 
En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringar visade att om man får stöd av ett 
ombud så ökar möjligheten att få rätt i domstolen med det dubbla. Detta tydliggör den 
bristande rättssäkerheten, där den enskilda människan ställs mot kommunala 
tjänstemän och dess jurister. 
 
Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Vi har mötts av många frågor och synpunkter angående kommunens ändrade regler för 
transporter. För många av våra medlemmar har detta fått besvärliga konsekvenser. 
Detsamma gäller gränsdragningen mellan daglig verksamhet och fritidssysselsättning. 
Dessa och många andra frågor fortsätter vi att bevaka. 
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VERKSAMHETSPLAN 2015 
 
Mål och teman för Falkenbergsortens FUB 2015  
 

- Uppföljning av LSS-kommitténs (RiksFUB) arbete. 
- Genomföra studiecirklar om LSS – ”Leva som Svensson” för alla medlemmar. 
- Lämna medborgarförslag till fullmäktige i Falkenbergs Kommun i aktuella frågor. 
- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 

genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem. 
- Öka medvetenheten hos gode män i kommunen om det stora ansvar som upp-

draget innebär. 
 
Målsättningar nu och i framtiden 
 
Falkenbergsortens FUB kommer att fortsätta arbetet för att invånare med utvecklings-
störning i Falkenberg ska ha  
 

- bra bostäder med tillgång till hjälp och stöd i tillräcklig omfattning. FUB anser att 
det är självklart att man ska kunna välja var i kommunen man vill bo. 

 

- en ekonomisk situation som inte innebär ett ”liv i fattigdom” och där man inte 
ska behöva ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. 

 
- meningsfull sysselsättning på arbetstid  

FUB anser att man ska ha inflytande över val av daglig verksamhet så att den blir 
meningsfull. Det är självklart att grupper inom daglig verksamhet har ett litet antal 
medarbetare och tillräckligt med personal. 
Vi ska också arbeta för att fler personer kommer ut i arbetslivet. 

 
- en meningsfull fritid 

FUB anser att det är självklart att personer med utvecklingsstörning erbjuds och 
uppmuntras att delta i fritidsaktiviteter. 
FUB anser att den som behöver ledsagning för att kunna delta i samhället ska få 
det. Man ska inte ha någon merkostnad för detta stöd. 

 
Falkenbergsortens FUB skall genomföra ovanstående genom att 
 

- bevaka våra medlemmars rättigheter enligt lag genom 

 samverkan med Socialnämnd/Socialförvaltning och andra aktuella nämnder i 
 Falkenbergs Kommun 
 samverkan med privata bolag som utför drift av boenden, daglig verksamhet och 
 barnverksamheter m m samt samverkan med särskolan  
 

- bevaka och följa utvecklingen inom de upphandlade verksamheterna, speciellt 
 avseende eventuella konsekvenser av personalminskningar m m 

- bevaka upphandlingsunderlag för kommande upphandlingar 
 

- samarbeta inom FUB på läns- och riksnivå 
- arrangera olika aktiviteter så att alla har möjlighet att delta 
- informera mer aktivt om vår verksamhet 
- stödja Hallandsklippan, bl a med handledare. 

 


