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Länsförbundet FUB i Halland har under 2015 haft följande sammansättning:

Ordförande
Vice ordförande

Kerstin Tegnér, Kungsbacka, ordinarie
Karin Borgström, Falkenberg, ersättare

Sekreterare

Monica Carlsson, Falkenberg, ordinarie

Kassör

Berit Svensson, Varberg, adjungerad

Övriga ordinarie ledamöter

Ingela Glimtén-Hallgren, Kungsbacka
Lennart Nilsson, Varberg
Hans Nilsson, Halmstad
Eivor Baumgarten, Laholm

Ersättare

Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka
Håkan Palmén, Varberg
Dan-Öjvind Gasstorp, Halmstad
Ingvar Birgersson, Laholm

AU

Kerstin Tegnér, Karin Borgström, Monica
Carlsson och Berit Svensson

Adjungerade ledamöter
Styrelsen
Medlemsrådgivare

Willy Engebrethsen, Falkenberg
Eva Nilsson, Varberg
Karin Borgström, Falkenberg
Helene Stensson, Laholm

Hallandsklippan
Ordinarie
Handledare
Ersättare
Handledare

Gunilla Karlsson, Falkenberg
Monica Carlsson
Sven Hallgren, Kungsbacka
Ingela Glimtén-Hallgren

Rättsombud

Willy Engebrethsen, Falkenberg

Revisorer

Ann-Sofie Borglund, Varberg
Evert Jansson, Halmstad

Ersättare

Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka
Arne Svärd, Falkenberg

Valberedning

Arnold Hallgren, Kungsbacka, sammankallande
Håkan Stener, Varberg
Gunnel Carlsson, Falkenberg
Ingvar Nilsson, Halmstad
Lars Jönsson, Laholm

Regionhandikapprådets
Referenskommitté

Britt Rehbinder, Varberg, ordinarie (2014 – 2018)
Hans Nilsson, Halmstad, ersättare (2014 – 2018)
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Representation:

Kerstin Tegnér:

Ordförande i Riksförbundets Stiftelsen ALA
(Anpassning till Liv och Arbete)
Willy Engebrethsen:

Sakkunnig för Länsförbundet i kontakter med myndigheter, Rättsombud RiksFUB,
RiksFUBs LSS-kommitté (t o m juni 2015)
Nils Granstrand:
Ansvarig för stadgefrågor i Länsförbundet
Ingela Glimtén-Hallgren:
Studie- och ekonomiansvarig för länets Katrinebergskurser
Eva-Lis Boman och Gunilla Bomgren
Studieansvariga för länets Katrinebergskurser
Gunilla Karlsson:
Ordförande i Hallandsklippan
Ledamot i Riksklippans styrelse
Adjungerad ledamot i LänsFUB
Sven Hallgren:
Vice ordförande i Hallandsklippan
Hallandsklippan
Gunilla Karlsson, ordf, Falkenberg
Sven Hallgren, vice ordf, Kungsbacka
Andreas Agstål, Kungsbacka
Johanna Barkhult, Kungsbacka
Peter Hultgren, Kungsbacka
Joanna Göransson, Kungsbacka
Anna Tegnér, Kungsbacka
Anette Strandberg, Varberg
Anita Johansson, Varberg
Elin Anderson, Falkenberg
Hasse Jansson, Falkenberg
Cecilia Andersson, Falkenberg
Camilla Kärrsten, Halmstad, sekr
Jessica Hansson, Halmstad, vice sekr
Dan Dammvik, Halmstad
Ann-Kristin Eriksen, Halmstad
Jesper Jönsson, Halmstad
Johan Nilsson, Halmstad
Hanna Sandvall, Halmstad
Yvonne Sandqvist, Halmstad
Ann-Charlotte Elfstrand, Halmstad
10 handledare deltar i Hallandsklippans möten.
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Verksamhetsåret 2015
Protokollförda sammanträden
Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden.
Medlemmar
Länsförbundet består av fem lokalföreningar: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg,
Halmstad/Hylte och Laholm.
Årsmöte
Årsmötet hölls i Kyrkans Hus, Falkenberg, den 15 april. 40 personer deltog. Monica
Rudqvist, Falkenberg, höll i ordförandeklubban och Karin Borgström, Falkenberg, var
sekreterare. Efter årsmötesförhandlingarna kunde vi avnjuta en god buffé, som representanter för Falkenbergs FUB hade ordnat.
Efter buffén informerade Willy Engebrethsen, Falkenberg, om LänsFUBs projekt ”LSSlagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter”.
Hans Nilsson, Halmstad, berättade om projektet ”Det är Ditt liv – Delaktighet i sikte” och
”Delaktighetsmodellen”. Uppdragsgivare är RiksFUB och Stiftelsen ALA.
Förbundsstämma 8 – 10 maj i Luleå
Från LänsFUB deltog Willy Engebrethsen och Jessica Hansson och Eva-Lis Boman
(handledare), Halmstad. Gunilla Karlsson med handledare Monica Carlsson representerade Riksklippan på stämman.
Samverkan
Styrelsen för Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret bl a samverkat
med lokalföreningarna och kommunerna, stöttat Hallandsklippan och Katrinebergskurserna, behandlat frågor från Riksförbundet samt frågor gällande ledsagning, kommunernas konkurrensutsättning m m.
I Region Halland pågår ett arbete för ökad brukarmedverkan. En länsgemensam
modell/strategi ska utarbetas och FUB har deltagit vid en första presentation av projektet. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.
Föreläsningar och utställningar
Vi har genomfört två föreläsningar under året. Föreläsare har varit Magnus Tideman,
professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Temat var: ”20 år med LSS utveckling och utmaningar ur ett forskarperspektiv”.
Den andra föreläsningen hade temat ”Jag önskar att hon dör före mig - om att vara förälder till ett vuxet barn med kognitiv funktionsnedsättning” av Kajsa Råhlander som har
skrivit en bok med samma namn. Båda föreläsningarna har varit välbesökta.
Vi medverkade i ”Funka för livet”, en mässa och mötesplats om funktionsnedsättning,
19-20 oktober i Halmstad Arena. Vi informerade om FUB:s arbete. Per Liljeroos från
RiksFUB var också där en av dagarna för att prata om Unik Försäkring.
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Halmstad Arena Bad
Länsförbundet har sponsrat en aktivitet i Halmstad Arena Bad. 60 personer från lokalföreningarna i Falkenberg, Halmstad och Laholm deltog och hade en mysig kväll i badet
den 3 oktober.
Hallandsklippan
Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2015
 Hallandsklippan har bestått av 21 ledamöter.
Gunilla Karlsson, Falkenberg, har varit ordförande, Sven Hallgren, Kungsbacka,
vice ordförande och Camilla Kärrsten, Halmstad, sekreterare.
 Hallandsklippan deltog i styrelseutbildning den 17 januari på Katrinebergs
Folkhögskola. Utbildningen var arrangerad av Riksförbundet FUB.
 Ett protokollfört årsmöte den 18 januari samt två protokollförda medlemsmöten den
11 april och den 5 september.
 På medlemsmötet den 11 april på Hamnkrogen i Falkenberg diskuterade vi sociala
medier med Victoria Sjöström och Maria Sundström från RiksFUBs kansli. Vi gjorde
också en stadsvandring i de gamla stadsdelarna i Falkenberg. Efter stadsvandringen
berättade Hans Nilsson och Malin Holmén, båda Halmstad, om
delaktighetsmodellen.
 Till medlemsmötet den 5 september, också på Hamnkrogen i Falkenberg, hade vi
bjudit in Stefan Kaleby från NTF Väst. Han berättade om hur vi ska bete oss i trafiken. Vi diskuterade också habiliteringsersättningens storlek i de olika kommunerna i
Halland. Därefter besökte vi Falkhallen, där Falkenbergs Sparbank firade 150 år med
olika aktiviteter.
 Den 5 och 6 december hade några deltagare och handledare från Hallandsklippan
planerat att delta i gala och jubileum i Stockholm. På grund av stormen ”Helga” så
ställdes alla tåg in till Stockholm och därför kunde ingen delta mer än Hallandsklippans ordförande och handledare, som hade åkt dagen innan för ett annat möte.
Detta blev givetvis en stor besvikelse för alla.
Riksklippan
 Styrelsemöten i januari, mars, september och november i Stockholm, ett möte i
Helsingfors
 Flera arbetsmöten inför gala och 20-årsjubileum i Stockholm
 Förbundsstämma den 8 - 10 maj i Luleå
 Gala och 20-årsjubileum 5 – 6 december i Stockholm
Internationella projekt
Inget aktuellt projekt för 2015.
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Projekt 2015
Willy Engebrethsen/Delta Konsult har under 2015 fortsatt projektet ”LSS-lagens tilllämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring
och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets”.
för Länsförbundet FUB i Halland.
Syftet med projektet är fortsatt att stärka rättsskyddet och skapa bättre garantier för att
kvalitén i kommunala och upphandlade verksamheter ges enligt LSS-lagstiftningens
grundläggande intentioner.
Ett av de viktigaste medlen att nå detta mål är att sprida kunskap och då framförallt till
företrädare i form av god man, förvaltare eller anhörig.
Aktiviteter under året:
 Ingått i referensgrupp inför ny upphandling i Falkenberg samt genomfört,
tillsammans med FUB i Falkenberg, ett medlemsmöte ang. bl.a. kvalitetskrav.
 Deltagit på träff med FUB Varberg och överförmyndarförvaltningen, 7 april
 Föreläsning om projektet på länsFUBs årsmöte, 15 april
 Föreläsning på Folkhögskolan i Ädelfors för anhöra till barn med udda diagnoser
om LSS, projektet, rollen som rättsombud mm, 5 juli
 Möte med Halmstad/Hylte FUB med Hallands Godmans- och förvaltarförening,
16 Juni
 Deltagit på en utbildning om LSS och Lex Sarah i Halmstad anordnad av
Halmstad kommun, 4 oktober
 Föreläsning tillsammans med Hallands Godmans- och förvaltarförening för gode
män och förvaltare i Halmstad, 13 oktober
 Föreläsning/uppföljningsmöte om LSS i Kungsbacka, 14 oktober
 2 Föreläsningar på Yrkeshögskolan i Halmstad om projektet och utveckling av
LSS i ett historiskt perspektiv och framtiden, 19 oktober
 Föreläsningar på Yrkeshögskolan i Malmö om projektet och utveckling av LSS i
ett historiskt perspektiv och framtiden, 21 oktober
 Föreläst på vårdutbildning Falkenberg om LSS, projektet, föräldraskap och
rättsombudsrollen, 23 oktober
 Deltagit på möte i Halmstad ang. ökat brukarinflytande anordnad av Region
Halland, 12 november
 Föreläsning om Bostad med särskild service i Varberg, 23 november
 Deltagit på föreläsning av Magnus Tideman i Varberg med bl.a. diskussion om
problemet med att flera personer blir av med insatsen Bostad med särskild
service, 2 december
 Deltagit på konferens anordnad av Region Halland med temat ”Att leda in i
framtiden”, 4 december.
Speciella ärenden som jag följt och arbetat med under året är:
 Aktuella personer som Varbergs kommun inte längre anser vara i behov av
Bostad med särskild service utan hänvisar till boendestöd enligt SOL. Medverkat
på olika former av möten såsom genomförandeplaner och individuella planer
m m.
 Person som blivit av med insatsen kontaktperson vid omprövning av insatsen.
Medverkat vid muntlig förhandling i förvaltningsrätten.
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Övrigt:
 Debattartikel i Kungsbackaposten om Kontaktperson.
 Motion till FUBs Förbundstämma 2016 om rättssäkerhet vid myndighetsutövning
och tydliggörande av tjänstemannaansvar.
 Skrivelse till resp. kommuns socialnämnder ang LSS-insatserna Kontaktperson,
Ledsagning samt om man tidbegränsar sina beslut.
 J.O. anmälan av tjänsteman som i sin yrkesutövning brister i saklighet och opartiskhet samt utnyttjar sin maktposition gentemot enskild på ett ytterst felaktigt
sätt. (J.O. vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan).
 Skrivelse till socialnämnden i Falkenberg ang. situationen för de personer som
inte längre får vara kvar inom daglig verksamhet efter 67 år.
 Deltagit i riksFUBs LSS-kommitté tills den lades ner efter sommaren.
 Anmält Varbergs kommun till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Anmälan
med anledning av Varbergs kommuns felaktiga tolkning av LSS-lagstiftningen
och tillämpning av insatsen Bostad med särskild service. Begäran om att en tillsyn skyndsamt görs av IVO. Tillsyn kommer att genomföras i februari 2016.
 Varit aktiv på, inom området, aktuella Facebook-sidor.
 Tagit del av förvaltningsrätts- och kammarrättsdomar.
Willy Engebrethsens projekt gagnar så många personer med olika typer av funktionsnedsättningar i vårt län och motiverar därför styrelsen att använda delar av kapitalet för
detta ändamål! (Styrelsens kommentar)
Året som rättsombud – Willy Engebrethsen
Ärenden jag som rättsombud har varit engagerad i har fortsatt handlat om bl a:
 Avslag på kontaktperson och ledsagning med hänvisning till att boendet ska tillgodose behovet fastän det uppenbart saknas personella resurser för detta.
 Avslag på korttidsvistelse.
 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar.
 Bristande kvalitét i boendet där man bl a beviljar servicebostad, där det utifrån ett
faktiskt behov skulle vara gruppbostad. Avsaknad av aktuella genomförandeplaner eller adekvata sådana. Individuella behov tillgodoses inte. Boenden som
upplevs otrygga.
 Brister vid verkställighet av daglig verksamhet.
 Den sociala isolering som uppstod när bilarna togs bort från boendena. Att inte
längre kunna vara delaktig i sina egna inköp eller komma iväg på andra samhällsaktiviteter.
 Brister i samband med färdtjänst.
 De negativa konsekvenser det innebar för många när Klitterbadet inte längre tillläts som ett inslag i den dagliga verksamheten.
 Brister vid förändring av skolundervisning inom särskolan för barn med bl a
autism.
 Felaktiga placeringar inom särskolan. Ett ärende ska upp i tingsrätten våren
2016.
 Flera ärenden handlar om besittningsrätt av sitt boende och att inte kunna
tvångsflyttas mot sin vilja.
7

Många ärenden har handlat om brister i samband med handläggning och bemötande
från handläggare.
Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner samt Lund,
Stockholm, Uppsala, Jönköping, Karlskoga, Kungälv, Vänersborg och Gislaved.
Vissa omfattande som kan pågå i flera år med överklagningar och deltagande på olika
former av möten medan vissa bara handlar om muntlig vägledning eller hjälp med att
skriva ett överklagande. Något ärende har jag skickat vidare till annat rättsombud.

Kursverksamheten på Katrinebergs Folkhögskola
Länsförbundet har under verksamhetsåret arrangerat 6 kurser om 3 dagar och
1 sommarkurs om 5 dagar på Katrinebergs Folkhögskola.
Kurserna har genomförts i samarbete med Katrinebergs Folkhögskola.
Studiebidrag har vi fått från SPSM.
Teman:
Våren
Sommarkurs
Hösten

Hälsa, Färdtjänst
Kunskap om ett främmande land, Matlagning, Självkännedom
Hälsa, Arbete och Daglig Verksamhet

Kurserna har haft följande innehåll:
Självkännedom
Hälsa
Färdtjänst
Arbete-Daglig Verksamhet
Siffror i vardagen
Legender
Aktuellt
Tipspromenad
Musik-Musikquiz
Studiebesök: Varbergs Fästning
Film med diskussion
Frågor till Gäst
Utvärdering
Besök avrepresentant från Färdtjänst
Besök av enhetschefer Daglig Verksamhet, Halmstad
Besök av Kristina Karlsson, Ordf i Nämnden för Funktionsstöd
Hälsa - Besök av Susanne Erlandsson, Lärare Katrinebergs Folkhögskola
Elever från Vårdvux (Vård o Omsorg), Halmstad, har deltagit.
Vi som har medverkat och schemalagt kurserna är:
Eva-Lis Boman, Gunilla Bomgren, Jimmy Adolfsson, Ingela G Hallgren
Marie-Louise Johansson
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Länsförbundet FUB i Halland
Org.nr 849200-9579
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

98 910
4 785
72 976
5 000
181 671

94 450
4 645
86 248
0
185 343

-478 537
-51 801
-37 889
-568 227

-425 315
-35 326
-50 228
-510 869

-386 556

-325 526

35 575

20 789

-350 981

-304 737

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

654 376
36 831

819 309
239 084

691 207

1 058 393

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

1 014 821
-350 981

1 319 559
-304 737

Summa eget kapital

663 840

1 014 821

27 367

43 571

691 207

1 058 393

Resultaträkning
Intäkter
Katrinebergskurser
Medlemsavgifter
Regionbidrag
Erhållna gåvor

Kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2
3

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
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Årets resultat

Balansräkning

Not

Tillgångar
Finansiella placeringar
Kassa och bank

5

Summa tillgångar
Eget kapital

6

Skulder
Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 Verksamhetskostnader
Katrinebergskurser
Hallandsklippan
Länsaktiviteter
Förbundsstämma
Kurser och konferenser
Projekt

Not 2 Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier, kontorsinventarier
Kontorsmaterial
Porto
Övriga förvaltningskostnader, egna möten
Bankkostnader
Tidningar, tidskrifter och facklitterat
Lämnade gåvor/uppvaktningar

Not 3 Personalkostnader
Arvoden, löner
Styrelsearvode, kostnadsersättning
Handledarersättningar
Bilersättningar
Arbetsgivaravgifter

Not 4 Finansiella intäkter
Utdelning fonder
Resultat vid försäljning av värdepapper
Ränta bankmedel

2015

2014

121 144
49 982
24 301
7 906
33 362
241 842
478 537

105 084
57 835
22 864
12 825
15 424
211 283
425 315

2015

2014

12 133
4 594
0
13 529
1 078
13 350
7 117
51 801

989
4 519
390
14 147
1 648
10 085
3 548
35 326

2015

2014

3 000
10 000
11 500
8 765
4 624
37 889

9 000
10 000
17 000
7 159
7 069
50 228

2015

2014

476
35 068
31
35 575

424
19 791
573
20 788
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Not 5 Finansiella placeringar
Fonder och värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på
balansdagen.

Ingående värde
2015-01-01
Bas Mix
Humanfonden
Swedbank, 42 st aktier

Utgående värde
2015-12-31
Bas Mix
Humanfonden
Swedbank, 42 st aktier

Anskaffn.
värde

Marknadsvärde

Bokfört
värde

458 417
353 781
7 111
819 309

521 982
431 280
8 211
961 473

458 417
353 781
7 111
819 309

Anskaffn.
värde

Marknadsvärde

Bokfört
värde

293 484
353 781
7 111
654 376

343 736
439 694
7 858
791 288

293 484
353 781
7 111
654 376

Not 6 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 478.397 kr (720.239 kr) avsedda att användas till projekt och sökta bidrag inom föreningens verksamhetsområde.

Ingående balans
Årets användning projekt

Utgående balans

Not 7 Övriga skulder
Personalskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

2015-12-31

2014-12-31

720 239
-241 842
478 397

931 522
-211 283
720 239

2015-12-31

2014-12-31

-4 150
-2 438
-20 779
-27 367

-4 150
-2 229
-37 192
-43 571
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för Länsförbundet FUB i
Halland 2016
Länsförbundet skall
 Stödja och hjälpa lokalföreningarna i länet
Detta arbete kan dels göras genom kurser, konferenser och föreläsningar som LänsFUB
ordnar eller som lokalföreningarna själva anordnar för sina medlemmar och/eller för
länets alla FUB:are.
Mål/syfte är att medlemmarna ska bli så välunderrättade och informerade som möjligt.
Kunskapen ska öka hos lokalföreningarna och dess styrelser.
Genomfört 2015
Ingår bl.a. i projektet som pågått under 2013, 2014 och 2015 och som kommer att fortsätta 2016. Medel kommer att budgeterats för 2016.
Medel kommer att avsättas för två föreläsningar 2016.


Stödja Hallandsklippan
Deltagare i Hallandsklippan är personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning.
Mål/syfte är att Hallandsklippans styrelse och dess medlemmar ska kunna organisera
sig i länet så att alla lokalföreningar har en Klippansektion. De ska kunna påverka
Länsförbundet och lokalföreningarna till bra beslut, som gagnar de utvecklingsstörda i
hela länet.
Genomfört 2015
Styrelsemöte, årsmöte och verksamhetsdagar kommer att anordnas för 2016.
Medel avsätts för detta.



Följa utvecklingen i LSS
Utifrån ett kvalitetsperspektiv oavsett om de drivs privat eller kommunal regi.
Mål/syfte är att ett boende för personer med funktionsnedsättningar inom LSS inte skall
kunna ”säljas ut” till privata aktörer utan att kvaliteten kan garanteras. Framförallt vill
FUB att LSS-verksamheter drivs i kommunal eller kooperativ form, för att säkerställa
kvalitet, rättssäkerhet och kontinuitet för de boende.
Genomförs via projektet som fortgår under 2016.



Stödja Katrinebergskurserna och våra ledare
Mål/syfte är att Katrinebergskurserna ska utvecklas, vara aktuella och att hålla en god
kvalitet. Att våra ledare ska få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper som krävs för
att kunna hålla i kurserna. Detta kan ske genom kurser, studiebesök och/eller föreläsningar.
Pågår. Medel kommer att avsättas för 2016.
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 Anordna verksamhetskonferens med föreläsare
Mål/syfte är att styrelsen i Länsförbundet ska få kompetens och kunskap.
Vi varierar teman/ämnen för varje år.
Kommer att budgeteras för föreläsningar för år 2016.


Arbeta med frågor som initieras av RiksFUB
Mål/syfte är att alla länsförbund och lokalföreningar ska arbeta med frågor som initierats
från riksorganisationen. Detta kan ske genom att vi får frågor direkt till oss, men också
genom motioner till vår förbundsstämma.
Pågående. Aktuellt för alla år framåt, då riksorganisationen tar fram frågor, tankar och
idéer för länsförbunden och lokalföreningarna.



Arbeta aktivt med Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, IVO
Mål/syfte är att Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, IVO, ska vara väl förtrogen med
anhöriga, gode män och andras syn på det stöd och omsorgsarbete som samhället ger
personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Länsförbundet ska
kontrollera att det skrivs avvikelser och att missförhållanden utreds.
Vårt rättsombud haft kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen och tillsynsmyndigheten
IVO. Detta är ett pågående arbete 2016.



Föra dialog med Förvaltningsrätten i Göteborg
Mål/syfte är att informera och ge kunskap till jurister, domare och nämndemän i Förvaltningsrätten. Nämndemännen väljs vart fjärde år och vår ambition är att alla ska ha en
gedigen kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Vi vill att förvaltningsrätten ska vara väl förtrogen med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Pågår. Kvar att arbeta med även under 2016.



Arbeta med skolfrågor inkl Särvux
Mål/Syfte är att bevaka och följa implementeringen av "nya" skollagen från 1 juli 2011.
Detta för att kunna följa konsekvenserna av att det finns möjlighet att skriva in barn i
särskolan utan föräldrars eller annan vårdnadshavares medgivande.
Pågår. Vi följer utvecklingen år från år via RiksFUB.



Stödja internationellt arbete genom Riksförbundet FUB
Mål/syfte är att ge alla människor i hela världen så god omsorg som det är möjligt.
Riksförbundet arbetar i några världsdelar och i några länder genom SHIA/ SIDA och ger
bidrag för att kunna uppfylla FN:s konvention om mänskliga rättigheter plus FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Inget stöd under 2016.
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