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Utdrag ur 
Organisation Socialnämnd och 
-förvaltning, Falkenbergs Kommun 

Socialnämnd 
Rie Boulund (M), ordförande 
Lisa Lindskog, sekreterare 
 
Arbetsutskott 
Rie Boulund (M), ordförande 
Lisa Lindskog, sekreterare 

Handikapprådet (KHR) 
Shlomo Gavie (C), ordförande 
Karin Rydén, sekreterare 

 

Samråd FUB/FAH 
Fredrik Johansson (S), sammankallande 
Mats Petersson, sekreterare 
 
Socialförvaltning 
Johan Klingborg, förvaltningschef 
 
Myndighetsavdelning 
Karin Fahlman, verksamhetschef 
 
Familjerätt, familjehem och LSS 
Anette Berglund, chef 
Annika Olling, verksamhetsledare 
Yasmina Petersson, verksamhetsledare  
LSS 
 
Biståndsenhet 
Yvonne Utbult, chef 
Linda Nilsson, verksamhetsledare 
 
Falkenbergs egenregi 
Martina Lund, verksamhetschef 
 
 

 
Kvalitets- och utredningsavdelning 
Eva-Marie Gustavsson, avdelningschef 
Kristina Privér, kvalitetsstrateg LSS 
Anneli Ask, utredningssekreterare 
Sophia Lehnberg, MAS 
 
Administrativ avdelning 
Eva-Lena Dahl, avdelningschef 
- Kansli 
- Personal 
- Ekonomi 
 
Entreprenörer 
Den 1 november tar nya entreprenörer över 
Humanas och Nytidas verksamheter. Då 
kommer vi att ha tre externa utförare inom 
LSS-verksamheten i Falkenbergs kommun. 
Frösunda: boenden, personlig assistans 
Bräcke Diakoni: daglig verksamhet 
Attendo: boenden, korttidsverksamhet, daglig 
verksamhet, ledsagning, kontaktperson. 
 
 
Sparbanksdagen 
FUB medverkar på Sparbanksdagen den 3/9 
i Falkhallen tillsammans med många andra 
föreningar. Kom och besök oss då och hjälp 
oss visa upp FUB! 
 
Anhörigveckan 
Den 6 oktober är det internationella anhörig-
dagen. Detta uppmärksammas på Mötes-
plats Mölle. Under hela vecka 40 kommer det 
att arrangeras föreläsningar och aktiviteter. 
FUB medverkar. 
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Kommunens kvalitetskrav på nya utförare 
Kraven utgår från lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade — LSS.  
 
Verksamheten enligt lagen ska främja jäm-
likhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra.   
 
Verksamheten ska grundas på respekt för 
den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet och den enskilde ska i största möj-
liga utsträckning ges inflytande och medbe-
stämmande över insatser som ges. 

Den enskilde ska genom insatserna tillför-
säkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska 
vara varaktiga, samordnade, individuellt an-
passade, lättillgängliga och utformas så att 
de stärker den enskildes förmåga att leva ett 
självständigt liv. 

Den 6 september är det medlemsträff där vi 
tillsammans diskuterar hur vi kan hjälpa 
Frösunda att leva upp till dessa krav. 
Se separat inbjudan i detta utskick. 

Intressant dom om rätt till bostad i 
Varberg 
Varbergs kommun får åter igen bakläxa i 
domstolen. Denna gång ges en person rätt 
till servicebostad efter att kommunen nekat 
och hänvisat till boendestöd enligt social-
tjänstlagen. Vi hade begärt muntlig förhand-
ling, vilket innebär att man är med i rätten 
och pratar för sin sak. Personen var själv 
med så rätten fick möjlighet att träffa den 
som det handlade om. Alla, nästan, närva-
rande förstod att det handlade om en person 
med omfattande svårigheter och verkligen 
hade behov av servicebostad.  En nämnde-
man, samma partitillhörighet som ordförande 
i socialnämnden, hade lämnat ”skiljaktig 
mening” och ville avslå överklagan. 
 
Domen som kom var väldigt tydlig och väl-
formulerad och dömde ut kommunens argu-
ment för att avslå ansökan. Kommunen valde 
ändå att överklaga till kammarrätten och 
skriver i sin ansökan att det är angeläget att 
få veta ”hur ringa behov av stöd och hjälp 
som skall föreligga” för att få sökt insats.    

Det kommunen ”missar” är att personen har 
ett omfattande behov av stöd. Nu väntar vi 
med spänning på Kammarrättens dom.                                          
Willy Engebrethsen Rättsombud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LänsFUB:s projekt ”Kvalitetssäkring och 
tillsyn” 
Willy Engebrethsen har fått i uppdrag att även 
under 2017 genomföra projektet 
”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och 
upphandlade verksamheter samt kvalitets-
säkring och tillsyn av verksamheter som berör 
aktuell personkrets”. 
Projektledare Willy Engebrethsen, 
Rättsombud FUB Halland, telefon 070-554 01 
26 

Medlemskap i FUB 
Alla som vill är välkomna att bli medlemmar i 
FUB. FUB har medlemmar med olika 
erfarenheter: personer med utvecklingsstörning, 
anhöriga, personal och andra intresserade. Alla 
behövs i vår gemenskap, tillsammans är vi 
starka. 
Vill du veta mer kan du gå in på vår hemsida 
www.fub.se/falkenberg 
eller kontakta 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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