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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FALKENBERG FUB 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2016 
V ordförande Cenneth Ulfström  2016 
Sekreterare Monica Carlsson  2015 
V sekreterare Inger Myrén  2016 
Kassör Birgitta Myrén  2015 
Övriga ledamöter Ann-Margret Högberg  2016 
 Andreas Engebrethsen  2016 
 
I tur att avgå Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
  
Ersättare Elisabeth Johansson 
 Elin Andersson 
 Vakant 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Cenneth Ulfström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 
Revisorer Bengt Rudqvist 
 Christian Almbecker 
 
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adj ledamöter Willy Engebrethsen 
 Sune Svensson 
 Linnéa Karlsson 
 
Medlemsrådgivare Karin Borgström 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Kicki Winbo 
 Ann-Catrine Bengtsson 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Åke Lönnqvist 
 Johan Lönnqvist 
 Marie Johansson 
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Aktivitetskommittén, forts Jörgen Gunnarsson 
 Anneli Andersson 
 Göran Carlsson 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
 

Medlemmar 
Falkenbergsortens FUB har under året haft 270 (270) medlemmar (Föregående års 
siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 180 kronor per medlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Kyrkans Hus, Falkenberg, den 6 mars 2015. Årsmötet inleddes med en 
tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Styrelsens ordförande, Karin 
Borgström, gjorde en resumé av året som gått och hälsade därefter alla välkomna till 
årsmötet. 
 
Till ordförande för mötet valdes Monica Rudqvist och till sekreterare Monica Carlsson.  
Gun-Nilla Jansson, adjungerad ledamot i styrelsen, samt Anders Carlsson, ersättare i 
styrelsen, avtackades för mångårigt och engagerat arbete i FUB. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid. För underhållningen svarade Christer 
Borgs orkester. 
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 10 protokollförda styrelsemöten. 
 

Det intressepolitiska arbetet 2015 
Falkenbergs kommun genomför en ny upphandling av de verksamheter, som Humana 
och Nytida ansvarar för idag och avser bostad med särskild service och daglig verk-
samhet. FUB har tillsammans med andra brukarorganisationer deltagit i en referens-
grupp och uttryckt våra aspekter på kvalitetskraven inför den nya upphandlingen. Soci-
alnämnden kommer att ta beslut om utförare i maj 2016 och driftstart sker 1 november 
2016.  
 
Inför den nya upphandlingen har Falkenbergs kommun uppdaterat sina riktlinjer för 
tillämpning av LSS. Även här har FUB deltagit i ett referensgruppsarbete och i en skri-
velse till Falkenbergs kommun uttryckt vår syn på kommunala riktlinjer. 
 
I Region Halland pågår ett arbete för ökad brukarmedverkan. En länsgemensam  
modell/strategi ska utarbetas och FUB har deltagit vid en första presentation av pro-
jektet. Arbetet kommer att fortsätta under 2016. 
 

Aktiviteter 
Aktivitetskommittén har träffats fyra gånger under året för planering.  
 
I början av året beviljade styrelsen att aktiviteterna ”Bingo” och ”Sång och Musik” ska 
vara subventionerade fullt ut med hänsyn till den ekonomiska situationen hos många av 
våra medlemmar. 
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Året startade med att vi sjöng ut julen med Christer och Rasmus och i april hade vi 
nostalgitripp av sånger som vi sjungit genom åren. 
Vi har haft bingospel vid två tillfällen i samband med jul och påsk. 
Vi anordnade eget After Work vid två tillfällen och det blev väldigt populärt. Tillsammans 
med FUB Halmstad blev det besök på Norra Borgasgård i maj. 
Midsommarfest i Hambologen och julfest i Vinbergs Bygdegård tillhör traditionerna. 
Årets resa gick till populära Mandys Diner. 
 
Badkväll på Halmstad Arena Bad är en återkommande aktivitet som är populär och som 
Länsförbundet sponsrar. Där deltar medlemmar från hela Halland. 
 
Vi hade även en trevlig aktivitet i samarbete med Falkenbergsortens Ryttarförening. 
Den planerade grillkvällen blåste bort denna sommar. 
Tyvärr tvingades vi ställa in Cirkusskola med Magnus pga för få anmälningar. 
 

Övrigt  
 
Laxringen 
Laxringen har under året haft åtta möten. Elin Andersson är numera ständig 
representant vid samverkansmöten med Falkenbergs kommun. Medlemmarna har 
under året fördelat arbetsuppgifter i gruppen.  
 
Dans Fuego har blivit en mycket populär aktivitet som gjort att vi numera hyr 
Fajansskolans gymnastiksal. Gruppen har under året koreograferat och tränat in en ny 
dans som presenterades under hösten. LärVux har vid två tillfällen anlitat Laxringen för 
att dansa Fuego. 
 
Gruppen har tagit reda på hur Hab-ersättningen ser ut i Falkenberg. Detta som en del i 
Klippans utredning om Hab-ersättningen i Halland. 
 
Två medlemsmöten med Hallandsklippan har Laxringen varit med och arrangerat. 
Laxringen deltog även vid årets Pridefestival. 
 
Under hela hösten har det planerats för årets stora fest i Stockholm – Störd och Stolt 
Galan samt Klippans 20-årsjubileum den 5 och 6 december. Alla såg fram emot detta 
men stormen Helga resulterade i tågstopp till Stockholm så att deltagarna inte kunde 
resa iväg. Gunilla Karlsson och Monica Carlsson kunde delta, då de var med och 
arrangerade galan och konferensen och var på plats i Stockholm innan stormen drog 
fram.  
 
Loppmarknad 
FUB har under året fortsatt att regelbundet medverka på loppmarknaden i Växthuset. 
Detta är en aktivitet där personer med utvecklingsstörning aktivt deltar och tar stort an-
svar. Ett bra sätt att visa upp och ”marknadsföra” Falkenbergsortens FUB. Bl.a. visar vi 
ett bildspel på en bildskärm och informationsmaterial finns tillgängligt. 
 
Hemsidan 
Hemsidan informerar om vilka FUB Falkenberg är och vad vi gör samt övrig information 
kring föreningen. Den innehåller även Nyheter och Kalender. Den är under ständig 
uppdatering. Lämna gärna synpunkter m.m. till Inger Myrén. 
E-post: inger.myren@hotmail.com, Hemsidan: www.fub.se/falkenberg 
 

mailto:inger.myren@hotmail.com
http://www.fub.se/falkenberg
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Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i Social-
nämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. Frågor som behandlats har  
bl a varit godmanskap med besök av chefen för Överförmyndarförvaltningen, habilite-
ringsersättning för brukare på daglig verksamhet, anhörigstöd, budgetfrågor, kvalitets-
uppföljning inom upphandlade verksamheter, nya riktlinjer LSS samt upphandling av 
utförare inom LSS. En skriftlig överenskommelse om samverkan mellan FUB och 
Socialförvaltningen har uppdaterats och undertecknats. En representant för Laxringen 
har deltagit vid dessa möten. 
 
Under året har vi också samverkat med Särskolan och Kultur & Fritidsförvaltningen. 
FUB har bl a besökt Gula Villan och fått information om den nya verksamheten efter flytt 
från Björkskolan. En stor fråga för Fritiden är Följa-med-kortet. Arbetet fortsätter under 
2016. 
 
Dessutom har vi haft samverkansmöten med entreprenörerna Attendo, Nytida och 
Humana.  
 
Lotterier 
Under året har vi sålt fantastiskt mycket Sverigelotter och vi vill passa på att tacka alla 
som på detta sätt bidrar till föreningens intäkter. På midsommarfesten och julfesten har 
vi även haft lotterier med lottringar. 
 
Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet ”FUB-Nytt” har utkommit med 3 nummer under året. 
 
I samarbete med Länsförbundet FUB i Halland har 2 föreläsningar genomförts under 
året. Föreläsare har varit Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Hög-
skolan i Halmstad. Temat var: ”20 år med LSS - utveckling och utmaningar ur ett 
forskarperspektiv”. 
 
Den andra föreläsningen hade temat ”Jag önskar att hon dör före mig - om att vara för-
älder till ett vuxet barn med kognitiv funktionsnedsättning” av Kajsa Råhlander som har 
skrivit en bok med samma namn. Båda föreläsningarna har varit välbesökta. 
 
Vi har deltagit med informationsbord på Sparbankens dag i Falkhallen och Anhörig-
dagen på Mötesplats Mölle.  
 
LänsFUB och Falkenbergs FUB medverkade i ”Funka för livet”, en mässa och 
mötesplats om funktionsnedsättning, 19-20 oktober i Halmstad Arena. Vi informerade 
om FUB:s arbete. Per Liljeroos från RiksFUB var också där en av dagarna för att prata 
om Unik Försäkring. 
 
Administration 
Utöver styrelsens administrativa arbete har Bild- & Datagruppen på Nytidas Dagcenter 
hjälpt föreningen med diverse administrativa arbetsuppgifter. 
 
Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå.  
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Representation 
Karin Borgström är ledamot i Kommunala Handikapprådets Referensgrupp (KHRR) och 
deltar i vissa möten i Kommunala Handikapprådet (KHR). 
 
I FUBs länsförbundsstyrelse har Karin Borgström varit vice ordförande och Monica 
Carlsson sekreterare samt Willy Engebrethsen och Gunilla Karlsson adjungerade leda-
möter. Gunnel Carlsson har varit ledamot i Länsförbundets valberedning. Willy 
Engebrethsen har ingått i RiksFUBs LSS-kommitté. 
 
Representanter från Falkenbergs FUB i Hallandsklippan är Gunilla Karlsson, ordfö-
rande, samt ledamöterna Elin Andersson, Hasse Jansson och Cecilia Andersson. Utan 
våra handledare hade dessa möten inte varit möjliga att genomföra. Hallandsklippan 
har haft 2 protokollförda medlemsmöten samt 1 årsmöte under året.  
 
Gunilla Karlsson är ledamot i Riksklippans styrelse och ingår också i ett par arbetsgrup-
per på riksnivå.  
 
Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Medlemsrådgivaren ska vara ett stöd för medlemmar i alla åldrar, men i år har jag för-
sökt lite extra att nå ut till föräldrar. Jag har informerat om FUB vid hembesök och delta-
git i föräldramöten på särskolan. I början av året var jag med på ett medlemsmöte som 
handlade om LSS-insatser för barn och ungdomar. I höstas deltog jag i en dag som an-
hörigkonsulenten bjudit in till för far- och morföräldrar till barnbarn med funktionsned-
sättning.  
 
LänsFUBs projekt 2015 
Willy Engebrethsen/Delta Konsult har under 2015 fortsatt projektet ”LSS-lagens till-
lämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring 
och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets”. 
för Länsförbundet FUB i Halland. 
 
Syftet med projektet är fortsatt att stärka rättsskyddet och skapa bättre garantier för att 
kvalitén i kommunala och upphandlade verksamheter ges enligt LSS-lagstiftningens 
grundläggande intentioner. 
 
Ett av de viktigaste medlen att nå detta mål är att sprida kunskap och då framförallt till 
företrädare i form av god man, förvaltare eller anhörig. 
 
Aktiviteter under året: 

 Ingått i referensgrupp inför ny upphandling i Falkenberg samt genomfört, 
tillsammans med FUB i Falkenberg, ett medlemsmöte ang. bl.a. kvalitetskrav. 

 Deltagit på träff med FUB Varberg och överförmyndarförvaltningen, 7 april 

 Föreläsning om projektet på länsFUBs årsmöte, 15 april 

 Föreläsning på Folkhögskolan i Ädelfors för anhöriga till barn med udda 
diagnoser om LSS, projektet, rollen som rättsombud mm, 5 juli 

 Möte med Halmstad/Hylte FUB med Hallands Godmans- och förvaltarförening, 
16 Juni 

 Deltagit på en utbildning om LSS och Lex Sarah i Halmstad anordnad av 
Halmstad kommun, 4 oktober 

 Föreläsning tillsammans med Hallands Godmans- och förvaltarförening för gode 
män och förvaltare i Halmstad, 13 oktober 

 Föreläsning/uppföljningsmöte om LSS i Kungsbacka, 14 oktober 



7 

 

 2 Föreläsningar på Yrkeshögskolan i Halmstad om projektet och utveckling av 
LSS i ett historiskt perspektiv och framtiden, 19 oktober 

 Föreläsningar på Yrkeshögskolan i Malmö om projektet och utveckling av LSS i 
ett historiskt perspektiv och framtiden, 21 oktober 

 Föreläst på vårdutbildning Falkenberg om LSS, projektet, föräldraskap och 
rättsombudsrollen, 23 oktober 

 Deltagit på möte i Halmstad ang. ökat brukarinflytande anordnad av Region 
Halland, 12 november 

 Föreläsning om Bostad med särskild service i Varberg, 23 november 

 Deltagit på föreläsning av Magnus Tideman i Varberg med bl.a. diskussion om 
problemet med att flera personer blir av med insatsen Bostad med särskild 
service, 2 december 

 Deltagit på konferens anordnad av Region Halland med temat ”Att leda in i 
framtiden”, 4 december. 

 
Speciella ärenden som jag följt och arbetat med under året är: 

 Aktuella personer som Varbergs kommun inte längre anser vara i behov av 
Bostad med särskild service utan hänvisar till boendestöd enligt SOL. Medverkat 
på olika former av möten såsom genomförandeplaner och individuella planer  
m m. 

 Person som blivit av med insatsen kontaktperson vid omprövning av insatsen. 
Medverkat vid muntlig förhandling i förvaltningsrätten. 

 
Övrigt: 

 Debattartikel i Kungsbackaposten om Kontaktperson. 

 Motion till FUBs Förbundstämma 2016 om rättssäkerhet vid myndighetsutövning 
och tydliggörande av tjänstemannaansvar. 

 Skrivelse till resp. kommuns socialnämnder ang LSS-insatserna Kontaktperson, 
Ledsagning samt om man tidbegränsar sina beslut. 

 J.O. anmälan av tjänsteman som i sin yrkesutövning brister i saklighet och opar-
tiskhet samt utnyttjar sin maktposition gentemot enskild på ett ytterst felaktigt 
sätt. (JO vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälan). 

 Skrivelse till socialnämnden i Falkenberg ang. situationen för de personer som 
inte längre får vara kvar inom daglig verksamhet efter 67 år. Maj. 

 Deltagit i riksFUBs LSS-kommitté tills den lades ner efter sommaren. 

 Anmält Varbergs kommun till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Anmälan 
med anledning av Varbergs kommuns felaktiga tolkning av LSS-lagstiftningen 
och tillämpning av insatsen Bostad med särskild service. Begäran om att en 
tillsyn skyndsamt görs av IVO. Tillsyn kommer att genomföras i februari 2016. 

 Varit aktiv på, inom området, aktuella Facebook-sidor. 

 Tagit del av förvaltningsrätts- och kammarrättsdomar. 
 
Året som rättsombud – Willy Engebrethsen 
Ärenden jag som rättsombud har varit engagerad i har fortsatt handlat om bl a: 

 Avslag på kontaktperson och ledsagning med hänvisning till att boendet ska till-
godose behovet fastän det uppenbart saknas personella resurser för detta. 

 Avslag på korttidsvistelse. 

 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar. 

 Bristande kvalitét i boendet där man bl a beviljar servicebostad, där det utifrån ett 
faktiskt behov skulle vara gruppbostad. Avsaknad av aktuella genomförandepla-
ner eller adekvata sådana. Individuella behov tillgodoses inte. Boenden som 
upplevs otrygga. 
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 Brister vid verkställighet av daglig verksamhet. 

 Den sociala isolering som uppstod när bilarna togs bort från boendena. Att inte 
längre kunna vara delaktig i sina egna inköp eller komma iväg på andra sam-
hällsaktiviteter. 

 Brister i samband med färdtjänst. 

 De negativa konsekvenser det innebar för många när Klitterbadet inte längre till-
läts som ett inslag i den dagliga verksamheten. 

 Brister vid förändring av skolundervisning inom särskolan för barn med bl a 
autism. 

 Felaktiga placeringar inom särskolan. Ett ärende ska upp i tingsrätten våren 
2016. 

 Flera ärenden handlar om besittningsrätt av sitt boende och att inte kunna 
tvångsflyttas emot sin vilja. 

 
Många ärenden har handlat om brister i samband med handläggning och bemötande 
från handläggare. 
 
Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner samt Lund, 
Stockholm, Uppsala, Jönköping, Karlskoga, Kungälv, Vänersborg och Gislaved. 
Vissa omfattande som kan pågå i flera år med överklagningar och deltagande på olika 
former av möten medan vissa bara handlar om muntlig vägledning eller hjälp med att 
skriva ett överklagande. Något ärende har jag skickat vidare till annat rättsombud. 
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KOMMENTAR TILL BOKSLUT PER 2015-12-31 
Falkenbergsortens FUB 
(849000-5751) 
 
 
 
Humanfonden har under året ökat med 1 089 kr. 
 
Vid slutet av året uppgick våra likvida medel till 425 503 kr (f å 438 488 kr), 
se balansräkningen under Tillgångar. 
 
Vi hade skulder på 8 825 kr (f å 4 390 kr). 
 
Vad gäller aktiviteter och möten har FUB inte tagit några inträden förutom vid årsmötet, 
After Work samt någon gång Sång o Musik. Vi har fått in 8 390 kr medan kostnaden 
uppgår till 42 052 kr. 
 
Loppis och lotterier har gett ett tillskott med 19 742 kr. 
 
Medlemsutbildning avser Katrinebergskurser och har i år kostat 4 800 kr. 
 
Trycksaker avser vår ”Flyer”, en duk och tröjor till de som syns mest, t ex. på 
Pride-festivalen och vid Sparbanksdagarna. 
 
Övriga externa kostnader avser porto, driften för kopiatorn samt kopieringspapper o s v. 
 
Årets resultat är en förlust på 16 331 kr (f år - 33 218 kr), vilket är rimligt med tanke på 
de subventioner som gjorts på resor och aktiviteter under året. 
 
 
Falkenberg 2016-01-18 
 
Birgitta Myrén 
Kassör Falkenbergsortens FUB 
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Falkenbergsortens FUB 
(849000-5751) 
 
Balansrapport 
Tillgångar  2015-12-31 2014-12-31 
  Anläggningstillgångar 
    Humanfonden 56 914 55 825 
  Omsättningstillgångar 
    Kassa 0 1 808 
    Bank 22 376 25 594 
    Falkenbergskontot 103 127 111 086 
    Fasträntekonto  300 000  300 000 
Summa tillgångar 482 417 494 313 
 
Skulder och eget kapital 
  Eget kapital 
    Årets resultat  -  16 331 -   33 218 
    Balanserat resultat 489 923 523 141 
Kortfristiga skulder 
    Leverantörskulder 3 225 4 390 
    Övriga uppl. skulder     5 600  0 
Summa skulder och eget kapital 482 417 494 313 
 
Resultaträkning för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31 
 
Intäkter 2015 (f. år) 
  Aktiviteter o möten  8 390 3 600 
  Jubileum   0 21 530 
  Lotterier 30 724 33 182 
  Loppis 8 818 6 500 
  Medlemsavgifter 15 760 14 370 
  Kommunala bidrag 21 000 21 000 
  Övriga bidrag o gåvor 24 063 39 473 
  Finansiella intäkter      4 983    16 342 
Summa intäkter 113 738 155 997 
 
Kostnader 
  Aktiviteter o möten -   42 052 -   36 768 
  Jubileum 0 -   67 208 
  Lotterier -   15 000 -   15 000 
  Loppis -     4 800 -     4 550 
  Medlemsutbildning -     4 800 0 
  Laxringen -     2 536 -     1 735 
  Trycksaker  -   11 713 0 
  Övr. externa kostnader -   24 757 -   39 593 
  Övriga kostnader -     5 004 -     5 310 
  Styrelsens arvode, kurser o konf. -   19 407 -   19 051 
Summa kostnader - 130 069 - 189 215 
 

Årets resultat -   16 331 -   33 218 
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VERKSAMHETSPLAN 2016 
 
Mål och teman för Falkenbergsortens FUB 2016  
 

- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 
genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem. 

- Öka medvetenheten hos gode män i kommunen om det stora ansvar som upp-
draget innebär. 

 
Målsättningar nu och i framtiden 
 
Falkenbergsortens FUB kommer att fortsätta arbetet för att invånare med utvecklings-
störning i Falkenberg ska ha  
 

- bra bostäder med tillgång till hjälp och stöd i tillräcklig omfattning. FUB anser att 
det är självklart att man ska kunna välja var i kommunen man vill bo. 

 

- en ekonomisk situation som inte innebär ett ”liv i fattigdom” och där man inte 
ska behöva ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. 

 
- meningsfull sysselsättning på arbetstid  

FUB anser att man ska ha inflytande över val av daglig verksamhet så att den blir 
meningsfull. Det är självklart att grupper inom daglig verksamhet har ett litet antal 
medarbetare och tillräckligt med personal. 
Vi ska också arbeta för att fler personer kommer ut i arbetslivet. 

 
- en meningsfull fritid 

FUB anser att det är självklart att personer med utvecklingsstörning erbjuds och 
uppmuntras att delta i fritidsaktiviteter. 
FUB anser att den som behöver ledsagning för att kunna delta i samhället ska få 
det. Man ska inte ha någon merkostnad för detta stöd. 

 
Falkenbergsortens FUB skall genomföra ovanstående genom att 
 

- bevaka våra medlemmars rättigheter enligt lag genom 

 samverkan med Socialnämnd/Socialförvaltning och andra aktuella nämnder i 
 Falkenbergs Kommun 
 samverkan med privata bolag som utför drift av boenden, daglig verksamhet och 
 barnverksamheter m m samt samverkan med särskolan  
 

- bevaka och följa utvecklingen inom de upphandlade verksamheterna, speciellt 
 avseende eventuella konsekvenser av personalminskningar m m 

- bevaka upphandlingsunderlag för kommande upphandlingar 
 

- samarbeta inom FUB på läns- och riksnivå 
- arrangera olika aktiviteter så att alla har möjlighet att delta 
- informera mer aktivt om vår verksamhet 
- stödja Hallandsklippan, bl a med handledare. 

 


