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Året som gått – Ordföranden har ordet: 
Det har varit ett intensivt och innehållsrikt år. Och 
roligt! Vi har firat 50-årsjubiléum med många gratis-
aktiviteter och stor höstfest. Vi uppmärksammades i 
planteringen vid Tullbron och gav ut en ny informa-
tionsfolder och en historik. 
 
2014 har varit supervalår. FUB inledde året med att 
tillsammans med andra handikapporganisationer pla-
nera en paneldebatt. Den gick av stapeln 4 mars i 
Falkhallen, där åtta föreningar och politiker från samt-
liga partier i Falkenbergs Kommunfullmäktige deltog. 
Tillsammans med Klippan har vi försökt nå ut med 
information om valet och allas rätt att rösta. 
 
Det har också varit ett år som handlat mycket om 
LSS-lagstiftningen. Den har nu funnits i 20 år, men 
blev inte som den en gång var tänkt. 
 
Vi har jobbat med en kampanj som heter ”Att leva 
som andra”. Den handlar om att personer med funk-
tionsnedsättning många gånger måste ansöka om det 
som är en självklarhet för andra. Den ekonomiska 
situationen för personer med utvecklingsstörning har 
också lyfts fram genom rapporten ”Fångad i fattig-
dom”.  
 
FUB kommer att fortsätta jobba med dessa viktiga 
frågor under året som kommer. Vi har många med-
lemmar och inte minst vår Klippan-sektion Laxringen 
som arbetar för att FUB ska synas och höras. Det är 
jätteviktigt att vi blir ännu fler som syns och hörs och 
jobbar för FUB. 

Verksamhetsplan 2015 
I verksamhetsplanen skriver vi vad FUB vill arbeta 
med under året. Det är bland annat LSS-frågor, 
studiecirklar, medborgarförslag, medlemsmöten och 
god-mansuppdraget. 

Vi skriver också om de målsättningar vi alltid har för 
personer med utvecklingsstörning som t ex bra bostä-
der, hållbar ekonomi, meningsfull sysselsättning och 
fritid samt att komma ut i arbetslivet. 
 
För att genomföra detta ska Falkenbergsortens FUB 
bevaka medlemmarnas intressen genom att samverka 
med Falkenbergs kommun och de privata aktörerna, 
samarbeta inom FUB på läns- och riksnivå, arrangera 
aktiviteter, sprida information och stödja Hallands-
klippan. 

Årsmöte 2015 
Alla medlemmar är välkomna till FUBs årsmöte 
fredagen den 6 mars kl 18:30 i Kyrkans Hus, 
Falkenberg. Se inbjudan i detta utskick. 
 
Vi kan utlova mycket information, bildvisning, god mat 
och trevlig underhållning med dans! 
 
Medlemsavgift 2015 
I mitten av januari kom fakturan över medlemsavgiften 
i Falkenbergs FUB. Avgiften är höjd med 20 kronor för 
2015 till 180 kronor per medlem. Av dessa pengar går 
130 kronor till Riksförbundet FUB och 5 kronor till 
Länsförbundet FUB. 
 
För detta får Du tidningen UNIK, subventionerade 
aktiviteter och resor samt viktig information gällande 
LSS m m. 
 
Vi vädjar till alla att betala avgiften senast den 28/2, 
då det kostar pengar att skicka krav till dem som inte 
betalt avgiften i rätt tid. 
 
OBS! Ni som har autogiro kan ha fått en faktura 
med 0 kronor. Det är ett tekniskt fel, men med-
lemsavgiften kommer att dras från kontot den 
27/2. 
 
Konferens med Magnus Tideman den 25 mars i 

Falkenberg 
 
 
 
”20 år med LSS – utveckling och utmaningar ur ett 
forskarperspektiv”. 
LänsFUB har lyckats få en föreläsning av en av de 
stora i Sverige inom funktionshinderforskningen. 
Föreläsningen riktar sig speciellt till politiker och 
tjänstemän. Vi hoppas att många politiker passar på 
att delta, men även alla andra intresserade av detta 
viktiga område. För att så många som möjligt ska 
kunna delta så ges både en eftermiddags- och en 
kvällsföreläsning. 
Se separat inbjudan i detta utskick. 
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Informations- och diskussionskväll om stöd till 
barn och unga den 9 mars i Falkenberg 
En kväll där vi får information om vilka stödinsatser 
man kan ha rätt till för barn 0 – 21 år. 
 
Försäkringskassan och biståndsenheten deltar. Möj-
ligheten till att ställa frågor kommer att ges. 
Se separat inbjudan i detta utskick. 
 
TV-licens i bostad med särskild service 
Bor man i gruppbostad eller i bostad med särskild 
service ska man inte betala TV-licens. Viktigt att man 
som företrädare bevakar detta. Radiotjänst har inga 
listor på vilka personer detta gäller. 
 
Socialstyrelsen ska granska kommunala riktlinjer 
Bryter de mot lagen? Kommunala riktlinjer granskas 
av Socialstyrelsen. 
 
Följer kommunerna lagen eller har man för många 
egna riktlinjer som begränsar ledsagning och andra 
LSS-insatser? Är skillnaderna mellan kommunerna 
alltför stora? 
 
Frågorna granskas av Socialstyrelsen som släpper en 
rapport om detta i slutet av mars. 
 
- Vi har samlat mycket underlag och håller på med 
analyserna, säger projektledaren Ulla-Britt Blomquist. 
En förhoppning finns nu att denna granskning ska 
begränsa kommunernas möjligheter till den, i många 
kommuner, pågående diskriminerande tillämpningen 
av LSS 
 
Aktiviteter 
Det har varit många aktiviteter under 2014. Alla har 
subventionerats kraftigt i och med att det varit jubi-
leumsår. 
 
Vi avslutade sommaraktiviteterna med en spännande 
dag med Sjöräddningen. Tillsammans med övriga 
FUB-medlemmar i Halland var vi på Sannarpsbadet 
en lördagskväll i oktober. 
 
Det många av oss väntat länge på var ändå den fan-
tastiska jubileumsfesten 25 oktober med över 100 
deltagare. Solteaterns rockorkester samt Christer 
Borg och Rasmus Larsson underhöll oss under kväl-
len och restaurang Ekholmen stod för den goda 
maten. 
 
I november hade vi Julabingo och årets aktiviteter 
avslutades med Julfest i Vinbergs bygdegård. 
 

Aktivitetskommittén vill påminna om, att det är 
viktigt att meddela om man inte kan komma på 
en aktivitet som man har anmält sig till. 

 
 
 

Laxringen 
Sedan februari 2014 har Laxringen en representant, 
Elin Anderson, på samverkansmöten med 
Falkenbergs kommun. 
 
Laxringen har under hösten startat en egen aktivitet 
”Dans Fuego” och bjudit in övriga medlemmar. Det 
har resulterat i ett gäng på ca 20 personer som en 
gång i månaden träffats och dansat. 
 
Laxringen avslutade höstens arbete med After Work 
på Kings Hill Local Pub i Falkenberg. 
 
Hallandsklippan 
Hallandsklippan hade styrelsemöte och medlemsmöte 
den 27-28/9 på Tylebäck i Halmstad. Tema var 
Halmstad Högskolas pågående forskningsprojekt om 
Klippan- och Grundenföreningar i Sverige samt in-
formation om vad en god man gör och hur boende-
stödet fungerar i Halmstad. 
 
Den 17/1 deltog Hallandsklippan i styrelseutbildning 
på Katrinebergs Folkhögskola. Dagen efter var det 
styrelsemöte och årsmöte. 
 
Nästa medlemsmöte blir den 11/4 i Falkenberg. 
 
Riksklippan 
Gunilla Karlsson, Falkenberg, ingår i Riksklippans 
styrelse. Följande har hänt under 2014 och kommer 
att hända 2015: 
 

 Ordförandekonferens i Stockholm 26-27 april 
(Flera deltagare från Hallandsklippan) 

 Styrelsemöten i januari, mars, september och 
november 

 Besök hos justitieminister Beatrice Ask den 16 maj  

 Förbundsstämma i Malmö den 17-18 maj  

 Den 5/12 2015 blir det galaföreställning i 
Stockholm med middag och artister som uppträder. 

 Den 6/12 firar Klippan 20-årsjubileum i Stockholm. 
Vi återkommer med mer information om båda akti-
viteterna längre fram. 

 

Loppmarknad 

återvinningåtervinning

 
i Växthuset på Strandvägen. 
 
Mindre saker samt hembakat tas emot. Kontakta Willy 
eller någon i styrelsen. Går också att lämna i Växthu-
set. Datum för loppmarknaden finns på FUB:s hem-
sida www.fub.se/falkenberg 
 

 
 

http://www.fub.se/falkenberg
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Avsaknaden av fordon ute i verksamheterna 
LSS ger rätt att få leva som andra och därmed ges 
tillgång till olika aktiviteter i samhället. Kommunen tog 
beslut, på tveksamma grunder, om att ta bort fordo-
nen från våra boenden. Detta innebar för många en 
ökad social isolering och försämrade möjligheter att 
komma ut i samhället. Tvärtemot vad LSS säger.  
 
Ett fordon i boendet borde vara en självklarhet med 
tanke på många boendes funktionsnedsättning. Vad 
FUB har förstått så finns det inga lagliga hinder för 
detta eftersom det, för många, handlar om ett om-
vårdnadsbehov. 
 
LSS-kommitténs arbete 
Riksförbundet FUB har en LSS-kommitté som har 
tittat på hur LSS fungerar utifrån tanken och meningen 
med LSS. Vid den kartläggning man gjort har det visat 
sig, att det blivit allvarliga försämringar i hur kommu-
nerna tillämpar LSS. Så även i Falkenberg. 
 
Kommittén har tillsammans med Boendekommittén 
uppvaktat Åsa Regnér, som i regeringen bl.a. har 
hand om funktionshinderfrågor och även uppvaktat 
Socialstyrelsen. Kommittén ska upprätta en hand-
lingsplan för att LSS ska fungera så som den var 
tänkt. Några viktiga mål är rätt att få leva som andra 
och att få uppnå goda levnadsvillkor, varaktighet av 
insatsen samt att man inte ska ha några merkostna-
der till följd av sin funktionsnedsättning. 
 
Willy Engebrethsen sitter med i kommittén. 
Lämna gärna tankar, erfarenheter och synpunkter 
över hur nu upplever LSS i Falkenberg till Willy. 

mobiltelefonmobiltelefon

 070 – 554 01 26 
 
Rättsombud 
Willy är fortsatt rättsombud för Riksförbundet FUB och 
har ärenden i hela Halland och även i andra delar av 
landet. Många ärenden har handlat om avslag på 
kontaktperson och ledsagning med hänvisning till att 
boendet ska tillgodose behovet fastän det uppenbart 
saknas personella resurser för detta. Andra ärenden 
har handlat om, avslag på korttidsvistelse, 
ansökningar om assistans eller beviljande av för lite 
timmar, brister i verkställigheten av daglig verksam-
het, bristande stöd inom skolan, avsaknad av funk-
tionella genomförandeplaner, brister avseende 
personalen bemötande m m. 
 
LänsFUB:s Projekt fortsätter 2015 
Syftet med projektet är fortsatt att stärka rättsskyddet 
och skapa bättre garantier för att kvalitén i kommunala 
och upphandlade verksamheter ges enligt LSS-lag-
stiftningens grundläggande intentioner. 
 
Året 2014 kan sammanfattas med att konstatera, att 
kommunerna har fortsatt att tillämpa LSS på ett sätt, 
som inte lever upp till lagstiftningens intentioner om att 

få ”leva som andra” och då jämfört med personer utan 
en funktionsnedsättning eller där personen själv 
upplever sig uppnå ”goda levnadsvillkor”. 
 
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap 
skrev i en rapport angående hur mycket omsorg som 
gavs, så berodde detta inte i första hand på kommu-
nens ekonomi utan det handlade om det fanns eld-
själar och ambitioner hos politiker och tjänstemän. 
Personer berättigade till insatser genom LSS befinner 
sig fortsatt i ett rättsosäkert läge bl.a. med anledning 
av att många som företräder brukarna saknar kunskap 
om LSS. 
 
Ett viktigt inslag i projektet är att sprida kunskap om 
LSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LänsFUB:s projekt ”Kvalitetssäkring och 
tillsyn” 
Willy Engebrethsen har fått i uppdrag att även 
under 2015 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 erfaren-
heter: personer med utvecklingsstörning, anhö-
riga, personal och andra intresserade. Alla be-
hövs 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, 

mobiltelefonmobiltelefon

 070-638 60 04. 
 
Medlemsavgiften är endast 180 kr/år, Du får 
mycket för pengarna! 

http://www.fub.se/falkenberg

