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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 FÖR FALKENBERGS FUB 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2018 
V ordförande Ann-Margret Högberg  2018 
Sekreterare Monica Carlsson  2017 
V sekreterare Inger Myrén  2018 
Kassör Birgitta Myrén  2017 
Övriga ledamöter Andreas Engebrethsen  2018 
 Marianne Möller  2017 
 
I tur att avgå Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 Marianne Möller 
 
Ersättare Elin Andersson 
 Sune Svensson 
 Gunnel Narfgren 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 Inger Myrén 
 
Revisorer Bengt Rudqvist 
 Christian Almbecker 
 
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adj ledamöter Willy Engebrethsen 
 Christer Eklund 
 
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 281 (269) medlemmar (Föregående års 
siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 180 kronor per medlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls på Hamnkrogen, Falkenberg, den 3 mars 2017. 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.  
Avgående ledamoten Ing-Marie Lovén avtackades för ett engagerat arbete i FUB. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid.  
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten. 
 

Det intressepolitiska arbetet 2017 
Både på riksplanet och lokalt har mycket handlat om stora försämringar inom LSS och 
personlig assistans. Många av våra medlemmar drabbas av neddragningar och Försäk-
ringskassans hårdare bedömningar.  
 
Den 3 december gick vi ut och manifesterade under parollen ”Assistans är Frihet! - 
Rädda LSS!” Vi var drygt 200 deltagare som gick i fackeltåg från Stortorget till Rådhus-
torget, där det hölls tal av FUB, politiker och föreläsare. Manifestationen arrangerades 
av FUB och Ny Kraft Assistans. Runt om i landet hölls liknande manifestationer på den 
Internationella Funktionshinderdagen. 
 
I början av året var flytt av särskolan en stor fråga. BUN:s beslut att flytta särskolan till 
Söderskolan i Heberg väckte starka protester. Med hjälp av ett stort engagemang från 
föräldrar, lärare och FUB kunde beslutet rivas upp och planering påbörjas för en annan 
lösning. Nu arbetar man på att samla särskolan på Tullbroskolan framöver. 
 
I slutet av året påbörjades en ny upphandling av personlig assistans. Den senaste utfö-
raren klarade inte av sitt uppdrag. Många menar att Falkenbergs Kommun borde ta till-
baka driften av personlig assistans, men Socialnämndens majoritet röstade för en 
entreprenad. FUB har inte bjudits in till samverkan denna gång. 
 

Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i Social-
nämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. 
 
Efter många diskussioner om habiliteringsersättningen har socialnämnden nu beslutat 
att en uppräkning ska ske varje årsskifte utefter omsorgsprisindex (OPI). Många har 
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framfört synpunkter på att man inte längre får ett underlag vid utbetalningen. Frågan är 
ännu inte löst. 
 
Följa-med-kortet har fortfarande inte blivit verklighet. FUB träffade Kultur- och Fritids-
nämndens ordförande som lovade att ta upp frågan igen.  
 
Många diskussioner på våra samverkansmöten har handlat om situationen i boenden, 
som drivs av Frösunda Omsorg. FUB har framfört synpunkter på personalomsättning, 
personalkompetens, bemanning, avvikelsehantering m m. Vi har anordnat diskussions-
kvällar och skickat skrivelse till Falkenbergs Kommun. 
 
FUB har också samverkat med Attendo, Frösunda Omsorg, Bräcke Diakoni, Barn- och 
Utbildningsförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen. 
 

Aktiviteter 
Aktivitetskommittén har under året haft fyra planeringsmöten. 
Jul- och Påskbingo har genomförts i april och december. 
Julen sjöngs ut i januari och i september provade Christer Borg med ett allsångsquiz 
som blev mycket populärt. 
Vi har haft After Work, Grillparty på stranden, Provat på ridning hos FORF och Aktivi-
tetsdag.  
Årets resa gick till Tropikariet i Helsingborg.  
SVEA Motorcykelklubb bjöd oss på Sidvagnsrally i juni.  
Som tradition har vi haft midsommar- och julfest. Julfesten var rekordmånga som 
besökte. 
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har en läsgrupp startats som kallas 
Bokglitter. 
 
Aktivitetskommittén vill påminna om att det är viktigt att ringa återbud till aktiviteter om 
man inte kan komma. 
 
Vi letar nya större lokaler för Bingo och Sång o Musik då vi ofta har kö till dessa sam-
mankomster.  
FUB vill tacka alla som köpt Sverigelotter eller köpt andra lotter i samband med våra 
aktiviteter. Det ger ett bra tillskott till föreningen. 
 

Laxringen/Inre Ringen Falkenberg 

Laxringen bytte namn till Inre Ringen Falkenberg i oktober vid ordförandekonferensen i 
Stockholm. 
 
Inre Ringen Falkenberg (IRF) har haft sex möten under 2017. IRF har fortsatt med Dans 
Fuego i Fajansskolan och haft många deltagare på dessa danser. Just nu tränar grup-
pen för att utöka med Dans Fusion till hösten 2018. 
 
IRF har blivit intervjuade av Hans Nilsson, Halmstad, som på uppdrag av RiksFUB, tagit 
fram ett dokument om God Man/Förvaltare på lättläst. Deltagare i Inre Ringen Halland 
har också blivit intervjuade om synpunkter att ha god man eller förvaltare. 
 
Fortfarande driver IRF ”Följa-med-kortet” med Falkenbergs Kommun. 
IRF har också deltagit vid Pridefestivalen och på Sparbanksdagen. 
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Loppmarknad 
FUB har under året fortsatt att regelbundet medverka på loppmarknaden i Växthuset. 
Ett bra sätt att visa upp och ”marknadsföra” Falkenbergs FUB. Bl.a. visar vi ett bildspel 
på bildskärm och informationsmaterial finns tillgängligt.  
Försäljning av hembakat bröd har blivit ett uppskattat inslag. 
 

Media 
I mars 2017 startade vi en egen Facebooksida. Inger Myrén och Willy Engebrethsen är 

administratörer. Gå gärna in och Gilla vår sida ”FUB Falkenberg”. 

Hemsidan fortsätter vi att uppdatera med Nyheter, Aktiviteter, Kalender m.m.  

www.fub.se/falkenberg 

 

Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet ”FUB-Nytt” har utkommit med 4 nummer under året, både i en lättläst 
och i en vanlig version. 
 
FUB deltog med informationsbord på Pride-festivalen i somras. I september medver-
kade vi på Sparbankens dag i Falkhallen.  
 

Administration 
Utöver styrelsens administrativa arbete har Bild- & Datagruppen på Dagcenter/Bräcke 
Diakoni hjälpt föreningen med diverse administrativa arbetsuppgifter. 
 

Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå.  
 

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, Monica 
Carlsson sekreterare och adjungerad ledamot. Willy Engebrethsen och Gunilla Karlsson 
har också varit adjungerade ledamöter. Gunnel Carlsson har varit ledamot i Länsför-
bundets valberedning.  
 
Hallandsklippan bytte namn till Inre Ringen Halland i oktober. 
Representanter från Falkenbergs FUB i Inre Ringen Halland 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. Inre Ringen 
Halland har haft 1 protokollfört medlemsmöte samt 1 årsmöte under året. 
 
Riksklippan bytte namn till Inre Ringen Sverige i oktober. Gunilla Karlsson är ledamot i 
Inre Ringen Sveriges styrelse.  
 

Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Medlemsrådgivaren ska vara ett stöd för medlemmar i alla åldrar och i alla möjliga frå-
gor. I år har många haft frågor och synpunkter på situationen i boendet efter övergång 
till ny entreprenör. 
 

http://www.fub.se/falkenberg
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Försäkringskassans hårdare bedömningar och avvisade beslut om personlig assistans 
har drabbat flera medlemmar och väckt många frågor och frustration. Jag har deltagit i 
medlemsmöten och informationsträffar. 

 
Projekt 2017 ”Rättssäker LSS” – Willy Engebrethsen 
Projektet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter 
samt kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets” har 
fortsatt under 2017 för Länsförbundet FUB i Halland.  
Projektet har förkortats till ”Rättssäker LSS”.  
 

Projektet har samma upplägg som tidigare med fokus på rättssäkerhet, utbildning och 
att följa enskilda ärenden. 
 
Medverkat på träffar i Laholm som anordnas av Anhörigcentrum. ”Släppa taget”? Dessa 
träffar föregicks av en föreläsning av Maud Deckmar, som bl.a. skrivit böckerna ”Freds 
bok” och ”Ärrvävnad”. 
 
Deltagit på informationskvällar med Varbergs FUB om boende. Bl.a. diskuterades skill-
naden på att få insats i boendet genom SoL- eller LSS-lagstiftningen. 
 
Föreläsningar för företrädare i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. 
 
Fortsätter följa enskilda ärenden i länet som bl.a. handlar om boende, daglig verksam-
het, kontaktperson, särskola samt flera ärenden som handlar om biståndshandläggares 
agerande. 
 
Ett ärende gällande biståndshandläggning, föranledde en skrivelse till Socialnämnden i 
Falkenberg angående rättsosäkerheten när handläggare aktivt söker skäl för att kunna 
avslå sökt insats och där bemötandet upplevs präglas av kyla och ovilja att förstå. 
 
I de flesta fall, där företrädare upplever att det inte fungerar, kan man se en koppling till 
bristande kompetens hos beslutande myndighet och/eller i verkställigheten. 
 
En stor del i projektet har varit att ta del av de domar, som berör de 10 olika LSS- 
insatserna och se vilka konsekvenser dessa kan få i de olika ärenden jag följer i 
projektet. 
 
Intressant är att ta del av är rapporten: 

”Får jag möjlighet att leva som andra?” Analys av 8 domar från Högsta Förvaltnings-
domstolen”. Denna rapport är framtagen av Stockholms FUB. Domarna har granskats 
utifrån LSS målsättning om att även personer som tillhör LSS personkrets ska kunna 
leva som andra genom samhällets stöd. FUB valde ut 8 domar som man såg hade stor 
betydelse för personer berättigade till LSS-insatser. 
 
FUB:s analys visar att det endast är två domar från högsta instans som bidrar till att för-
verkliga målet i LSS. Resterande sex domar försvårar eller strider mot målet. Det är tre 
mål som strider mot LSS och tre som försvårar förverkligandet av LSS. Vill man ta del 
av domarna kan man hitta dem http://fubstockholmslan.se/rapporter/ 

http://fubstockholmslan.se/rapporter/
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Av de 6 domar som inte ligger i linje med LSS kan man se följande effekter: 
1. Dålig personlig ekonomi (4 av domarna berör ekonomin) 
2. Osäkerhet om LSS-insatser finns eller tas bort  
3. Större boenden  
4. Sämre möjligheter för dem som inte har personlig assistans att leva som andra. 
 

Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Fortsatt hjälpa till med ansökningar om insatser, överklagningar och olika yttranden. 
Flera ärenden har varit utanför länet. 
 
Medverkat både på genomförandeplaner, SIP (Samordnad Individuell Plan enligt 
Socialtjänstlagen) och IP (Individuell Plan) enligt LSS. 
 
Ärenden har handlat om bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktper-
son, ledsagning, assistans och särskolan. 
 
Ett av många ärenden i Falkenberg handlar om en man som inte längre anses tillhöra 
personkretsen. Vederbörande har haft boendestöd enl. 4 kap 1 § SoL men ges numera 
istället hemtjänst. Överklagades i Förvaltningsrätten där vi förlorade. Överklagade inte 
vidare. Krångel med Försäkringskassan och handikappersättning, vilket vi också pro-
cessar. Resultat: Något bättre men ännu inte bra. 
 
Kungsbacka: Framförallt frågor som berör boenden. 
 
Halmstad: Ett ärende som handlat om bristande kvalitét inom daglig verksamhet. Efter 
två år med möten har det blivit ett bra resultat men fortsatt sårbart. Frösundas boenden 
har också tagit en hel del tid. 
 
Varberg: Boende och daglig verksamhet har tagit mycket tid. 
 
Laholm: Framförallt boendefrågor.  
 
För övrigt arbetar jag vidare enligt tidigare projektplan, utefter tidsmässiga förutsätt-
ningar, där en viktig del är att följa allt som sker inom området och speciellt LSS-
utredningen och konsekvenserna av ”försämringarna” inom assistansen. 
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KOMMENTAR TILL BOKSLUT PER 2017-12-31 
Falkenbergsortens FUB 
(849000-5751) 
 
 
Humanfonden har under året ökat med 5 215 kr. 
 
Vid slutet av året uppgick våra likvida medel till 368 331 kr (f å 408 671 kr), 
se balansräkningen under Tillgångar. 
 
Vi hade skulder på 2 510 kr (f å 1 852 kr). 
 
Vad gäller aktiviteter och möten har FUB inte tagit några inträden förutom vid årsmötet 
samt After Work. Vi har fått in 5 145 kr (f å 5 270 kr), medan kostnaden uppgår till  
36 461 kr (f å 32 609 kr). 
 
Loppis och lotterier har gett ett tillskott med 26 128 kr (f å 28 568 kr). 
 
Vi har under året satsat på utbildningar för att möta nya bestämmelser och den hårda 
attityd från försäkringskassa, kommuner samt regeringen mot våra medlemmar. Vi har 
även lämnat ett bidrag till Projekt ”Rättssäkerhet LSS”. 
 
Vi har under året fått medlemsavgifter från Riks-FUB med 10 190 kr. Den 19 januari  
2018 fick vi 3 345 kr i resterande medlemsavgifter för 2017. Efter att jag talat med revi-
sorerna (slutrevision 2018-01-16) beslutades att hänvisa beloppet till år 2018. 
 
Övriga externa kostnader avser porto, driften för kopiatorn samt kopiepapper o s v. 
 
Årets resultat är en förlust på -37 427 kr (f år -4 447 kr), vilket är rimligt med tanke på de 
subventioner som gjorts på resor och aktiviteter under året samt satsningen på utbild-
ning. 
 
Falkenberg 2018-01-21 
 
Birgitta Myrén 
Kassör Falkenbergsortens FUB 
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Falkenbergsortens FUB 
    (849000-5751) 
    

     Balansrapport 
    Tillgångar 
 

2017-12-31 
 

2016-12-31 

  Anläggningstillgångar 
        Humanfonden 
 

65897 
 

60682 

  Omsättningstillgångar 
        Uppl. intäkter 
   

1644 

    Kassa 
   

5 

    Bank 
 

9782 
 

17684 

    Falkenbergskontot 
 

58549 
 

90982 

    Fasträntekontot 
 

300000 
 

300000 

Summa tillgångar 
 

434228 
 

470997 

     Skulder och eget kapital 
      Eget kapital 
        Årets resultat 
 

-37427 
 

-4447 

    Balanserat resultat 
 

469145 
 

473592 

  Kortfristiga skulder 
        Leverantörskulder 
 

2510 
 

1852 

Summa skulder och eget kapital 
 

434228 
 

470997 

     Resultaträkning tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 
  Intäkter 

 
2017 

 
(f.år) 

    Aktiviteter och möten 
 

5145 
 

5270 

    Höstfest 
   

11483 

    Lotterier 
 

27605 
 

29045 

    Loppis 
 

13698 
 

16108 

    Medlemsavgifter 
 

10190 
 

15335 

    Komunala bidrag 
 

21000 
 

21000 

    Övriga bidrag o gåvor 
 

16833 
 

15123 

    Finansiella intäkter 
 

9290 
 

7724 

Summa intäkter 
 

103761 
 

121088 

     Kostnader 
        Aktiviteter o möten 
 

-36461 
 

-32609 

    Höstfest 
   

-24516 

    Lotterier 
 

-10000 
 

-10450 

    Loppis 
 

-5175 
 

-6135 

    Medlemsutbildning 
   

-1200 

    Inre Ringen 
 

-1878 
 

-3029 

    Trycksaker 
   

0 

    Övr. externa kostnader 
 

-31811 
 

-26758 

    Övriga kostnader 
 

-6291 
 

-5441 

    Styrelsens arvode, kurser o konf. 
 

-49572 
 

-15397 

Summa kostnader 
 

-141188 
 

-125535 

Årets resultat 
 

-37427 
 

-4447 
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VERKSAMHETSPLAN 2017 
 
Mål och teman för Falkenbergsortens FUB 2018  
 
- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 
 genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem 
- Bearbeta lokala och regionala politiker inför valet, särskilt gällande LSS-frågorna 
- Följa den statliga utredningen om LSS och personlig assistans och övriga 
 förändringar inom LSS. 
 
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 inkluderande särskola som ger alla elever bästa möjliga utveckling. 

 
- 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 ska 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 Inre Ringen Halland, bl a med handledare 

- stödja Inre Ringen Falkenberg och handledare genom att avsätta medel i budgeten. 


