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Årsmöte 3 mars 2016 
Falkenbergsortens FUB har haft sitt 52:a 
årsmöte på Hamnkrogen i Falkenberg. 
Monica Rudqvist ledde årsmötesförhand-
lingarna och Karin Borgström skrev protokoll. 

Laxringen och Hallandsklippan berättade om 
verksamheten 2016 i ord och bild.  
 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande Karin Borgström 
Vice ordförande Ann-Margret Högberg 
Kassör Birgitta Myrén 
Sekreterare Monica Carlsson 
Vice sekreterare Inger Myrén 
Övriga ledamöter Andreas Engebrethsen 
 Marianne Möller 
 
Ersättare Elin Anderson 
 Sune Svensson 
 Gunnel Narfgren 
 
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 Inger Myrén 
 
Adjungerade Willy Engebrethsen 
ledamöter Christer Eklund 

 
Medlemsrådgivare Karin Borgström 
Medlemsansvarig Monica Carlsson 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Vi tackar Ing-Marie Lovén för hennes tid i 
styrelsen och hälsar Gunnel Narfgren väl-
kommen! 
 
 

Nya medlemmar 
Vi har fått många nya medlemmar i år, bl.a. 
beroende på den stora frågan om särskolans 
flytt. Detta är mycket glädjande. Vi hälsar alla 
nytillkomna medlemmar hjärtligt välkomna! 
Men vi kan bli många fler! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskolan i Falkenberg 
Beslutet att flytta särskolan rivs upp av Barn- 
och Utbildningsnämnden. Detta efter att 
Liberalerna med Lars Fagerström och 
Miljöpartiet med Katja Geertinger tagit 
ställning emot flytten när man förstod hur 
olämpligt en flytt hade varit för dessa barn. 
 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har 
från början varit emot en flytt. Tack vare FUB 
tillsammans med föräldrar och stort stöd från 
tidigare särskolerektor Sven-Olof Svenheden 
så lyckades man få till ett beslut om att 
särskolan ska vara kvar i centralorten. 
 
 

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! 

http://www.fub.se/falkenberg
http://www.fub.se/falkenberg
mailto:monica.c47@telia.com
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Arbetsgrupp för skolfrågor 
kommer att startas med syftet att stödja 
kommunen i att ge en bra och adekvat skol-
gång för barnen inom särskolan.  
 
En aktuell fråga för gruppen kommer att bli 
att se över konsekvenserna av den stora be-
sparingen på flera miljoner som ska ske inom 
särskolan för att bekosta 2-lärarsystemet i 
den vanliga grundskolan. 
 
Gunnel Narfgren som är mormor till ett barn, 
som går i särskolan, kommer att ingå i denna 
arbetsgrupp som håller på att formas. 
Gunnel har god kännedom om skolan som 
organisation efter mer än fyrtio år inom 
grundskolan på olika nivåer, facklig förtroen-
deman, lärare, biträdande rektor och rektor. 
 

5 LSS-dagar, 500 röster 
Nu har regeringens LSS-utredning kommit 
igång. Riksförbundet FUB har beslutat att 
genomföra fem LSS-dagar under 2017 på 
olika platser i landet. Syftet är dels att infor-
mera medlemmarna om den pågående över-
synen av LSS och assistansersättningen, 
dels att inhämta erfarenheter och underlag 
från medlemmarna att vidarebefordra till ut-
redarna. 
 
Se referat från LSS-dagen i Skövde den 11/3 
på vår hemsida www.fub.se/falkenberg 
 
Det som framkommit hittills är att det råder 
stora skillnader på i vilken kommun man bor i 
och att avsaknaden av en rättssäker garanti 
för en god omsorg inte finns. 
 
LSS-lagen är en väldigt bra lag men tilläm-
pas inte enligt intentionerna som var Goda 
levnadsvillkor och att få Leva utifrån sina 
önskemål som andra utan en funktionsned-
sättning kan göra. 
 
FUB i Falkenberg vill ha in berättelser om hur 
det fungerar i vår kommun. Detta kommer 
sedan att skickas som underlag till utred-
ningen. 
 
 
 

Fusket inom assistansen överdrivs, 
varför?  

Minus minus blir plus! Så är det i matemati-
ken, men ibland undrar man om inte det-
samma gäller när en osanning som upprepas 
tillräckligt ofta blir till en sanning? 
 
Som att assistansfusket är 3 – 4 miljarder per 
år! Sedan ”fuskutredningen” 2011 har dessa 
siffror upprepats av både media och av olika 
företrädare för regeringen samt ansvariga på 
Försäkringskassan, för att ifrågasätta assi-
stansen. 
 
Att det upptäckta fusket under dessa 5 år, 
när Försäkringskassan haft särskilt fokus på 
assistansersättningen, inte har uppnått ens 
0,1 miljard per år, har sopats under mattan. 
(Källa: Harald Strand, FUB i Stockholm). 
Viktigt med fakta när man diskuterar kostna-
der! 
 

”En trappa upp” - 
En form av daglig verksamhet 
”En trappa upp” startade som en ekonomisk 
förening av 8 personer inom Fontänhus. Idag 
är det ett företag med 27 anställda. Alla utom 
en med lönebidrag. 
 
”En trappa upp” samverkar med Jobbmixen, 
gymnasiesärskolan och lärlingsutbildningen 
på Kompetenscentrum.  
 
Företaget har flera olika verksamheter. Café 
drivs på bl.a. Falkhallen, gymnasieskolan, 
Falkenbergs museum och fästningen i 
Varberg. Lunch serveras varje dag på 
Falkhallen. 
 
En grupp arbetar med multiservice. Det kan 
handla om hundpassning, trädgårdsarbete, 
flytthjälp, byggstäd m.m.  
 
”En trappa upp” vill gärna ha fler 
förfrågningar på tjänster som kan skapa mer 
arbetstillfällen. 
 
 
 

http://www.fub.se/falkenberg
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Företaget vill ta vara på varje persons styrka. 
Det är viktigt att få känna sig behövd och att 
ha en meningsfull sysselsättning.  
 
Vi kommer att följa denna verksamhet lite 
längre fram och ta del av deras arbete mer 
ingående. 
 

Egen Facebook-grupp? 
I dag sker mycket i kommunen och runt om i 
landet som handlar om stödet till personer 
med bland annat en utvecklingsstörning.  
 
Mycket information, som kan vara bra att ta 
del av för alla som är berörda av detta stöd, 
sprids i olika facebook-grupper.  
 
FUB i Falkenberg har diskuterat att starta en 
egen grupp med syfte att dela och skriva 
sådant som är viktigt för att de personer vi 
jobbar med och för ska få goda levnadsvillkor 
enligt lagens mening.  
 

 

Boendemöten 
I mitt boende på grupp- eller servicebostad 
kan jag leva mitt liv som alla andra. Jag får 
hjälp att delta på de aktiviteter jag vill, jag 
trivs med dem jag bor med, jag får också 
hjälp med allt jag behöver stöd med och där 
finns personal som är utbildade och snälla. 
 
         En utopi, eller självklarhet? 
 
Den 10 april är det dags för nästa boende-
träff, då vi fortsätter diskutera hur vi tillsam-
mans kan hjälpa till med att skapa denna 
”självklarhet”. 
 
I kommunen har vi 20 st Bostad med särskild 
service i form av grupp- och servicebostad.  
 
Se separat inbjudan i detta utskick till boen-
demötet den 10/4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oanmälda besök på gruppbostäder 
Med anledning av att det inkommit syn-
punkter från en företrädare på ett boende 
gällande uteblivna aktiviteter så tog kommu-
nen beslut att granska Frösundas gruppbo-
städer. 
 
Åtgärden för att komma till rätta med detta 
var att införa signeringslistor och det var 
detta som kommunen då granskade. Det 
stora problemet med att inte aktiviteter kun-
nat genomföras eller att genomförandeplaner 
inte följts, har berott på att ett stort antal per-
sonal har slutat och ersatts av nya personer 
som många gånger fått bristfällig introduk-
tion, saknat adekvat kompetens, kraftig 
minskning av grundbemanning, schemapro-
blem, avsaknad av närvarande chefer, chefer 
som slutar m m. 
 
Problemet är inte avsaknad av x-scheman 
utan kan bara ses som ett sätt att blunda för 
de verkliga problemen som istället borde 
granskas. Och det är inte på ett ställe kritik 
lämnats till kommunen. 
 
Willy Engebrethsen, Rättsombud RiksFUB 


