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Året som gått 2016  
Ordföranden har ordet 
Ännu en gång kan vi blicka tillbaka på ett 
innehållsrikt år. Många roliga aktiviteter och 
intensivt samverkansarbete. 

 

I våras åkte vi till Pannkaksladan i Höganäs, 
en mycket uppskattad resa. I slutet av okto-
ber hade FUB en stor fest i Vinbergs bygde-
gård med tema ”hattparad”. Mycket tid och 
energi lades ned från alla håll, inte minst på 
att skapa fantasifulla hattar. 
 
Samverkansarbetet har under året handlat 
mycket om övergången till nya entreprenö-
rer.  
 
Ansvaret för grupp- och servicebostäder har 
nu Frösunda tagit över från 1/11 2016. För 
daglig verksamhet, som tidigare drevs av 
Nytida, ansvarar nu Bräcke Diakoni.  
 
Laxringen har fortsatt att arbeta för ett  
”Följa-med-kort”. Beslut har ännu inte tagits 
av Kultur & Fritidsnämnden. Nu driver vi 
även frågan om ett friskvårdskort för medar-
betare i daglig verksamhet. 
 
En stor fråga som kom upp i slutet av året är 
Barn- & Utbildningsnämndens beslut om för-
flyttning av särskoleverksamheten från Fal-
kenbergs centralort till Söderskolan i Heberg. 
 
FUB fortsätter att arbeta med dessa och 
många andra frågor 2017. Vi hoppas på ett 
stort engagemang från nya och gamla med-
lemmar för att personer med utvecklingsstör-
ning ska kunna leva ett liv som alla andra. 
 
 

 
Förflyttning av särskolan 
Barn & Utbildningsnämnden har beslutat att 
flytta särskoleverksamheten från Tullbro- och 
Hjortsbergsskolan till Söderskolan i Heberg 
från och med ht 2017.  
 
Föräldrar och personal har reagerat kraftigt 
emot detta beslut. FUB har anordnat föreläs-
ning och möten för att främja samverkan 
mellan de olika parterna. I slutet av året läm-
nade FUB in en skrivelse till Falkenbergs 
Kommun, där vi vädjar till BUN att ompröva 
sitt beslut. 
 
Namninsamling för att rädda särskolan 
Företrädare planerar att genomföra en 
namninsamling på bl.a. nätet mot förslaget 
om att flytta särskolan. 
 
Argument mot flytten är bl a: 
- Beslutet föregicks inte av någon barn- 
 konsekvensbeskrivning. 
- Man har inte haft någon samverkan eller 
 dialog med sin personal, företrädare eller 
 FUB. 
- Beslutet verkar vara fattat av en enskild 
 tjänsteman enbart med syfte att lösa en 
 lokalfråga för andra elever än särskolans. 
- Strider mot forskning att segregera 
 särskolan från samhället. 
- Upplevs som diskriminering att särskolans 
 barn ”offras” för andra barns behov av 
 lokaler. 
- Inget positivt har framkommit med flytten 
 förutom att miljön är fin. Tyvärr inte 
 anpassad till dessa elever. 
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Målet med namninsamlingen är att påvisa 
felaktigheten i beslutet och att kommunen tar 
in kompetens för att planera särskolans 
framtid och då i samverkan med sin perso-
nal, företrädare och FUB. 
 
Boendemöte 
Den 17/1 bjöd FUB in till medlemsmöte med 
tema boendefrågor och ny entreprenad. 
Frösunda tog över ansvaret för gruppbostä-
der och servicebostäder från 1/11 2016 och 
nu kunde det vara dags att prata om hur det 
har gått. 
 
Inbjudna gäster var representanter från 
Falkenbergs kommun och från Frösunda. 
Intresset var så stort att Runda Huset blev 
fullsatt och vi fick tyvärr säga nej till några 
medlemmar. På mötet framfördes många 
kritiska synpunkter. Det handlade om upp-
starten, men också om hur situationen är just 
nu. 
 
FUB kommer att anordna ett uppföljnings-
möte på Mötesplats Mölle (så att alla får 
plats) den 20/2 kl 18:00.  
Se separat inbjudan i detta utskick. 
 
Psykofarmaka istället för rätt stöd 

”Kalle” har blivit så orolig och nu har verk-
samheten föreslagit, att vi ska sätta in medi-
cin så att han mår bättre. Ska vi gå med på 
det? En fråga som vårt rättsombud har fått 
vid flera tillfällen under det senaste året. 
 
Socialstyrelsen har konstaterat en överut-
skrivning av antipsykotika till personer med 
en utvecklingsstörning med syfte att uppnå 
en stämningsstabilisering. 
 
”Kalle” har börjat uppvisa ett ”problemskap-
ande” beteende” och då kanske han behöver 
någon form av medicin, eller? 
 
Socialstyrelsen framhåller vikten av att i 
första hand se över pedagogiska och kogni-
tiva metoder innan man börjar medicinera. 
Det finns alltid risk för allvarliga biverkningar 
av antipsykotiska medel, speciellt eftersom 
de tenderar till att bli långvariga. Innan man 
då väljer denna lösning ska den föregås av 
en diagnostisk utredning, där man utesluter 
somatiska problem och brister i miljön. 

Det är vanligt att s.k. problemskapande be-
teenden uppstår vid personalförändringar 
och framförallt om det föregått av bristfällig 
introduktion.  
 
I de allra flesta fallen, då det uppstår en ne-
gativ förändring i personens psykiska må-
ende, så beror det på brister i det stöd som 
ges och det ska aldrig lösas genom medici-
nering. Dyker frågan upp så kontakta gärna 
vårt rättsombud Willy Engebrethsen.  
 
Personalen betyder allt (Nästan) 
Den som bor i bostad med särskild service, 
grupp- eller servicebostad, behöver stöd av 
personal. Men till skillnad från personal inom 
andra omsorger så har denna personal oftast 
en alldeles oerhörd och avgörande bety-
delse. Det är oftast där kvaliteten på stödet 
avgörs. 
 
Personals förmåga att skapa tillit är avgö-
rande. 
 
Att bli sedd, att känna att någon lyssnar på 
en, att möta någon som verkligen tar sig tid 
att förstå, att verkligen få känna tillit till 
någon. 
 
Allt det tar tid. Det är oerhört viktigt för en 
arbetsgivare att förstå detta och att då ge 
personal stöd och förutsättningar att vara 
kvar i boendet. När många i en personal-
grupp samtidigt slutar kan vara förödande för 
de boende. (Hans Hallerfors, INTRA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskap i FUB 
Alla som vill är välkomna att bli medlemmar 
i FUB. FUB har medlemmar med olika erfa-
renheter: personer med utvecklingsstör-
ning, anhöriga, personal och andra intres-
serade. Alla behövs i vår gemenskap, till-
sammans är vi starka! 
 
Vill du veta mer kan du gå in på vår hem-
sida www.fub.se/falkenberg 
eller kontakta vår sekr. Monica Carlsson, 
070-638 60 04 eller via mail 
monica.c47@telia.com 
 
Medlemsavgiften är endast 180 kr/år, Du 
får mycket för pengarna! 
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