
Insändare Kungälvs-Posten: 

FUB Kungälv: Visa respekt för våra medlemmar 

Hur skulle du känna det om du fick läsa i tidningen att din arbetsplats skulle läggas ner om några 

veckor? Hur skulle du känna det att få frågan från dina vänner och bekanta vart du ska ta vägen när 

din arbetsplats är nedlagd? Hur skulle du känna det när du får veta att förändringen beror på att du 

och dina kollegor inte klarar av ert arbete? 

Detta är vad deltagarna på daglig verksamhet på Kotten nu är utsatta för. Enligt tidigare uppgifter 

från kommunen skulle deltagarna på daglig verksamhet informeras under vecka 34 då enhetschefen 

är på plats igen efter semestern. Informationen måste ske på ett sådant sätt att alla förstår 

innebörden och att man vet vad man ska göra i framtiden. Alla som vet vad autism innebär, vet också 

att för en person med autism kan osäkerhet få långgående konsekvenser, både för den enskilde och 

för omgivningen. 

Döm av vår förvåning när man redan den 11 augusti kan läsa i Kungälvs-Posten att daglig verksamhet 

är på väg ut från Kotten. Vi anser det är respektlöst mot våra medlemmar att de ska få besked via 

media om förändringarna på Kotten. FUB Kungälv anser att även om driften kommer att läggas ut på 

annan entreprenör ska det i fortsättningen finnas ett antal platser specifikt för daglig verksamhet på 

Kotten och att detta ska skrivas in i avtalet mellan kommunen och den nya utföraren på Kotten. 

FUB Kungälv har sedan i juni månad känt till att driften på Kotten ska läggas ut på annan entreprenör. 

Vi har framfört våra åsikter till sektorchef och till enhetschef att vi förstår att daglig verksamhet inte 

själva kan driva Kotten under all den tid som Kotten är öppet, eftersom daglig verksamhet i Kungälv 

endast har öppet mellan klockan 08.00 och 15.00 på vardagar. Däremot känner vi inte igen att Kotten 

är för stressig för våra medlemmar eller att uppgiften skulle vara övermäktig, som vi fått höra från 

olika håll. Det stämmer säkert in på några personer, men med rätt man på rätt plats och med rätt 

handledning fungerar det bra. Det kan man ju bland annat se på att den negativa insändaren i 

Kungälvs-Posten har uppvägts att desto fler positiva insändare. Vi har också direkt till föreningen fått 

bevis för att våra medlemmars insats på Kotten är uppskattad. 

Gå gärna in på vår webbplats www.fub.se/lokalt/fub-kungalv och läs artikeln om Kotten, som skulle 

varit med i FUB-Rapport 2017/2. Vid utgivningen av tidningen, var deltagarna på Kotten inte 

informerade om förändringarna på Kotten. Med respekt för våra medlemmar valde vi därför att inte 

ha med artikeln i tidningen utan tanken var att skicka ut artikeln separat under vecka 34 till våra 

medlemmar samt personal och politiker inom kommunen.  

I artikeln kan ni också läsa om att daglig verksamhet i Kungälv måste utvecklas. Det måste bli 

meningsfulla och utvecklande verksamheter, vilket innebär att det blir lugnare och tryggare miljöer 

för såväl deltagare som personal. Kanske också ett sätt att få ner det höga sjukskrivningstalet och 

därmed sänka kostnad per brukare. 

Avslutningsvis vill vi återigen poängtera att FUB Kungälv kräver att det även i fortsättning ska vara 

daglig verksamhet på Kotten. Vi kräver också att man nu påbörjar arbetet för att höja kvalitén på 

daglig verksamhet i Kungälv.  
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