
 
FUB Halmstad-Hylte 

Verksamhetsplan 2014 - 2015: 

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Halmstad och Hylte  
har till ändamål: 

att främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning samt deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv, 

att verka för att personer med utvecklingsstörning får sina behov och rättigheter 
tillgodosedda 

samt 

att i övrigt verka för att personer med utvecklingsstörning och deras familjer får goda 
levnadsvillkor. 

För detta ändamål vill vi under 2014 och 2015 främst prioritera: 

En stark, lokal organisation med kompetent ledning, sund ekonomi, god omvärlds-
bevakning, gott samspel med kommunala organ och av kommunerna anlitade 
entreprenörer, intressant verksamhet och hög medlemsnytta. Bland annat ska styrelsen 
kompletteras med ett beredningsutskott och referensgrupper/kommittéer. Arbetet med att 
finna former för expeditionsbemanning, medlemsrådgivning och kontakter (internt och 
externt) fortsätter. Riksföreningens arbete med ny hemsida ska följas upp och lokalanpassas. 
Genom förbättrade kontakter med förskola och grundsärskola och aktiviteter riktade till 
föräldrar som relativt nyligen fått barn med funktionsnedsättning ska vi lägga grund för en 
föryngring av medlemskåren och en vitalisering av verksamheten. 

Goda förutsättningar för Guldfiskarna, vår Klippansektion, där personer med egen 
erfarenhet av utvecklingsstörning själva formar verksamhet, kartlägger brister i samhällets 
verksamhet för personer med utvecklingsstörning och påverkar styrelse och funktionärer till 
bra beslut. 

Stöd och rådgivning till medlemmar genom egna, välutbildade rådgivare och genom 
hänvisning till förbundets expertis, till myndigheter etc. Särskild satsning på 
kompetensutveckling inom området förvaltningsrätt, verksamhet som gode man och 
förvaltare och liknande. 

Insyn i Halmstads och Hylte kommuners arbete med att utveckla stöd och service till 
personer med funktionshinder, bland annat genom förnyade kontakter med Hylte kommun.  

Samverkan med Socialnämnd/-förvaltning/Omsorgsnämnd/-kontor främst kring frågor om 
stöd, service och boende för våra medlemmar. Särskild uppmärksamhet på förändrade 
huvudmannaskap. 

Samverkan med Barn- och ungdomsnämnd/-förvaltning/-kontor främst när det gäller 
förskola, öppen förskola/lekotek och grund(sär)skola för barn med utvecklingsstörning. 



Samverkan med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd/-förvaltning främst när det gäller 
frågor om daglig verksamhet, gymnasiesärskola och LärVux. Särskild uppmärksamhet på 
privatiseringen av stora delar av daglig verksamhet i Halmstad och på arbetsmiljön i LärVux’ 
nuvarande och blivande lokaler. 

Samverkan med andra förvaltningar och företag som driver verksamhet för personer med 
utvecklingsstörning t.ex då det gäller kultur och fritid, resor/färdtjänst, tillgänglighet mm. 
Särskild uppmärksamhet ägnas projekt om självbestämmande, inkludering och hälsa inom 
fritidsverksamheten. Påtryckningar om ökat s.k socialt företagande. 

Omvärldsorientering, t.ex att aktivt följa implementering och utveckling av lagstiftning (inte 
minst LSS), läroplaner etc, det senare särskilt viktigt då flertalet skolformer nyss fått nya 
läroplaner. Särskild uppmärksamhet på pågående reformer av statens styrning av 
verksamheter av stor betydelse för våra medlemmar, t.ex teknikstöd, lättläst mm. 

Arbete med frågor initierade av RiksFUB och länsförbundet, motioner och initiativ ”uppåt” i 
organisationen. 

Samarbete med andra föreningar (som Autism- och Aspergerföreningen, Attention, RBU och 
föreningarna inom Husknuten) bland annat i opinionsbildning och spridning av kunskap om 
funktionshinder. 

Kurser, konferenser och föreläsningar, i egen regi, i samarbete med länsförbundet, 
kommuner och andra. Vi ska hålla våra medlemmar välinformerade och kunniga. Särskilt 
angelägen är rekryteringen till såväl sommar- som vecko- och veckoslutskurser på 
Katrinebergs folkhögskola. 

Aktiviteter inför valen 2014, då vi först har Europaparlamensval och sedan allmänna val (till 
kommun, region och riksdag) är angelägna för att våra medlemmar i hög utsträckning ska gå 
och rösta – och då vara väl insatta. 

Hälso- och trivselfrämjande arbete, t.ex sedvanligt midsommar- och julfirande, gokart-
aktiviteter etc. Särskild satsning på att finna nya former för aktiviteter med hästsport och att 
i samarbete med Hallands Handikappidrottsförbund, projekt inom Halmstads 
fritids(gårds)verksamhet, länsförbundet m.fl utveckla nya verksamheter. 

Stödja internationellt arbete bl.a genom information om RiksFUBs arbete i samarbete med 
SHIA/SIDA. 

Söka föreningsbidrag från Socialnämnden i Halmstads kommun årligen senast den sista 
oktober. 

Reviderad verksamhetsplan varje år. 

 


