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Anhörigstöd 
Anhörigkonsulent Kristina Hallén Flaa 
besökte styrelsen på ett styrelse möte den 
29 september. Hennes uppdrag är nu utökat 
och innefattar även personer med funktions-
nedsättning och psykisk ohälsa. Mest efter-
frågat är enskilda samtal. Kristina fungerar 
både som lots, dvs någon som ska kunna 
hänvisa till rätt person och som samtals-
partner. Tyvärr blev anhörigveckan inställd, 
men FUB vill hjälpa till att marknadsföra 
verksamheten för anhörigstöd. 

 
Kontaktuppgifter: 
E-post: kristina.hallen-flaa@falkenberg.se 
Telefon: 0346-88 62 93 
 
NKA, Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga 
NKA arbetar med att skapa ett nationellt 
kunskapsstöd för anhöriga till personer med 
flerfunktionsnedsättningar och omfattande 
medicinska behov. Arbetet sker på uppdrag 
av Socialstyrelsen och Socialdepartementet. 
Läs mer på 
www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsättning 
 
Diskussionskväll ang flytt av särskolan 
Barn- & Utbildningsnämnden i Falkenberg 
har beslutat att flytta särskoleverksamheten 
på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till 
Söderskolan i Heberg.  
 
Många föräldrar, elever och personal är upp-
rörda och känner sig inte alls delaktiga i be-
slutet. Därför bjöd FUB in till en diskussions-
kväll den 1 november på Vesterhavsskolan. 
Vi vände oss till samtliga politiker i BUN, 
skolledning, personal, föräldrar och alla be-
rörda. Sammanlagt kom drygt 50  

 
personer, men sju politiker från BUN läm-
nade återbud.  
 
Kvällen inleddes med en föreläsning av 
Therése Mineur, som är lektor i handikapp-
vetenskap på Högskolan i Halmstad.  
Temat var ”En särskild skolform eller en 
särskiljd skola?” 
 
Därefter fortsatte vi med diskussion och frå-
gor. Både föräldrar och skolpersonal riktade 
skarp kritik mot förslaget och ett mycket 
bristfälligt underlag. Endast en politiker (KD) 
representerade alliansen och fick ensam för-
svara BUNs beslut. KD lovade i slutet av 
mötet att alliansen kommer att bjuda in till 
samverkan. Oppositionen föreslog medbor-
garförslag som ett sätt att påverka. 
 
FUBs kursverksamhet på Katrineberg 
FUBs kurser på Katrineberg våren 2017 
planeras den  
31/3 – 2/4, 21/4 – 23/4 och 26/5-28/5. 
Kurserna vänder sig till vuxna utvecklings-
störda i Halland som har slutat skolan. Sista 
anmälningsdag 15/1 2017. 
Se inbjudan i detta utskick! 
 
LSS-utredningen 
Regeringen har tagit beslut om en ny LSS-
utredning/översyn för att få en bättre kvalitet 
över de insatser och stöd man har rätt till. 
 
Regeringen har sett att lagen inte fungerar 
så bra som den var tänkt och att den inte ger 
de goda levnadsvillkor som var meningen. 
 
FUB tycker det är bra med denna utredning. 
Det FUB inte tycker är bra är att dessa för-
bättringar ska bekostas genom att det blir 
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färre personer som får personlig assistans. 
Idag blir många personer av med sin assi-
stans och det tycker FUB är fel. 
Regeringen skyller på att det finns de som 
fuskar, men de flesta som blir utan assistans 
fuskar inte. 
 
Utredningen ska vara klar i oktober 2018. 
 
Riksförbundet FUB vill hjälpa regeringen 
med LSS! 
Riksförbundet har valt ut 4 områden som 
särskilt viktiga: 

 Att i samarbete med FUB utreda vilka 
 lagändringar som är nödvändiga för att 
 LSS ska fungera som det var tänkt. 

 Att den ekonomiska situationen 
 förbättras för personer tillhörande LSS. 

 Att det blir ett kompetenslyft inom allt 
 som berör LSS. 

 Att en ny individanpassad boende-
 stödsinsats införs. 
 
Kvalitet i boende 
Den enskilt viktigaste faktorn för god kvalitet 
är personalen. 
 
Den viktigaste frågan för att säkra kvaliteten 
handlar om personalens kunskap, utbildning, 
möjlighet till fortbildning och handledning.  
Bra arbetsvillkor som motarbetar bristande 
kontinuitet är också en förutsättning.  
 
FUB jobbar med dessa frågor på olika sätt. 
FUB är oroliga över att så många nu slutar 
när Frösunda tar över. 
 
Ny diskussionskväll om boende 
Den 17 januari kl 18.00 i Runda Huset träffas 
vi igen för att prata grupp- och servicebostad. 
 

 Hur har det gått sedan Frösunda tog 
 över? 

 Att vara God man och sörja för person när 
 min huvudman bor i grupp- eller 
 servicebostad, hur gör jag det på bästa 
 sätt och vilka krav kan man ställa? 
 
Representant för Frösunda och kommunen 
kommer att bjudas in. 
 
 

Kammarrättsdom om kontaktperson 
”Kalle” hade haft kontaktperson sedan 2008. 
Insatsen fungerade bra och de hittade på 
olika aktiviteter tillsammans. ”Kalle” har en 
utvecklingsstörning och bor sedan flera år 
tillbaka på ett LSS-boende och har daglig 
verksamhet. 
 
2015 bestämde Nämnden för funktionsstöd i 
Kungsbacka att stödet skulle dras in utan att 
behovet hade förändrats. 
Beslutet överklagades av vårt rättsombud, 
Willy Engebrethsen, till Förvaltningsrätten 
som gav kommunen rätt. Kommunen sa att 
”Kalle” inte behövde detta stöd längre och 
rätten trodde på det. 
 
Denna felaktiga dom överklagades till Kam-
marrätten. Det hade då gått flera månader 
och alla såg att Kalle mådde sämre. Kam-
marrätten gjorde en annan bedömning av 
”Kalles” behov och gav rätt till kontaktperson. 
 
Kommunen kunde inte visa på att behovet 
faktiskt tillgodosågs i boendet och det är det 
som krävs.  
Kommunen gav sig inte, ”kosta vad det kosta 
vill” och beslutade att överklaga till Högsta 
Förvaltningsdomstolen. Kommunen fick inte 
prövningstillstånd. 
Kr-domen har nr 6984-15 
 
Domen i Varberg om rätt till bostad 
I förra FUB-Nytt skrev vi om en person som 
fick rätt till servicebostad i Förvaltningsrätten. 
Kommunen valde att överklaga till Kammar-
rätten som ganska omgående avslog kom-
munens överklagande. 
 
Nu ska personen erbjudas en lämplig ser-
vicebostad. Det kommunen ”vunnit” med den 
här rättsprocessen är ett förhalande av be-
hövlig insats och stöd. 
Det var inget ”ringa behov av stöd” som 
kommunen försökte hävda. 
Dom nr. 4038-16 
 
Detta ärende har drivits som en del i Willy 
Engebrethsens projekt ”Rättssäkerhet LSS” 
för LänsFUB i Halland. 


