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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 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  2019 
V sekreterare Inger Myrén  2018 
Kassör Birgitta Myrén  2019 
Övriga ledamöter Andreas Engebrethsen  2018 
 Marianne Möller  2019 
 
I tur att avgå Karin Borgström 
 Ann-Margret Högberg 
 Inger Myrén 
 Andreas Engebrethsen 
 
Ersättare Elin Anderson 
 Sune Svensson 
 Patrik Lindström 
  
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-Chatrine 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 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
 Eva Lindgren 
 

Medlemmar 
Falkenbergsortens FUB har under året haft 286 (281) medlemmar (Föregående års 
siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 180 kronor per medlem. 
Vid RiksFUBs Förbundsstämma 2018 beslutades att medlemsavgiften ska vara enhetlig 
i hela Sverige. För 2019 och till förbundsstämman 2020 kommer avgiften att uppgå till 
240 kronor för huvudmedlem och 60 kronor för familjemedlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls på Hamnkrogen, Falkenberg, den 9 mars 2018. 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 Karin Borgström.  
Avgående ledamoten i Aktivitetskommittén, Göran Carlsson, avtackades för ett engage-
rat arbete i FUB. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid.  
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten. 
 

Det intressepolitiska arbetet 2018 
2018 har handlat mycket om frågor inför valet och hur politikerna tänker om LSS.  
FUB skrev brev till samtliga politiska partier i Falkenberg med frågor om ekonomi, rätts-
säkerhet, privatisering, personalrekrytering, samverkan, personlig assistans och 
särskolan. 
 
Vi bad också varje parti uttrycka sin vision om att bli ”bästa LSS-kommun”.  
Den 30 augusti bjöd vi in politikerna till ett medlemsmöte där vi diskuterade svaren.  
FUB medverkade också i en politikerdebatt som sändes i radio. 
 
Både på riksplanet och lokalt har mycket handlat om vad den pågående LSS-
utredningen ska komma fram till och hur det kommer att påverka våra medlemmar.  
Den 3 december manifesterade FUB tillsammans med RBU utanför GeKås i Ullared 
under samma paroll som förra året: Assistans är Frihet! Rädda LSS!  
Runt om i landet hölls liknande manifestationer på den Internationella Funktions-
hinderdagen. 
 
Socialnämnden rekvirerade medel från statsbidraget för habiliteringsersättning. 
Pengarna kommer att delas ut till alla deltagare i daglig verksamhet i början av 2019. 
 

Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i Social-
nämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. I samband med förslag till ny 
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politisk organisation 2019 fick Socialförvaltningen i uppdrag att se över samråds- och 
samverkansorganisationen. Presentation kommer under våren. 
 
FUB och Inre Ringen har inte släppt frågan om ”Följa-med-kort”. Vi har lämnat in ett 
medborgarförslag och Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till Socialnämnden. 
 
Många diskussioner på våra samverkansmöten har handlat om kvalitetsuppföljning. 
I början av året framförallt på Frösundas boenden. Därefter uppföljning även av andra 
verksamheter. 
 
I april anordnade vi en temakväll på Mötesplats Mölle, där representanter från Social-
förvaltningens kvalitetsavdelning och chefer på Frösunda Omsorg deltog. 
Boende och anhöriga ställde frågor och framförde synpunkter på personalomsättning, 
personalkompetens, avvikelsehantering m m. Vi har diskuterat användandet av brukar-
undersökningar och hur de är utformade. FUB skickade in en skrivelse till budgetbered-
ningen om besvärlig ekonomisk situation för personer med aktivitets- och sjuk- 
ersättning. 
 
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. 
Följande aktiviteter har genomförts: 
- Julen sjöngs ut med Allsångs-quiz den 13 januari tillsammans med Christer och 
 Rasmus. 35 personer deltog. 
- Påsk- och Julbingo har genomförts 25 mars respektive 25 november.  
 Ca 40-50 deltar på bingo. 
- Den 27/4 var det After Work i nya lokalen Hjortsalen på Hjortsberg som fungerar bra. 
 Vi åt kycklingspett och potatissallad. 35 personer deltog. 
- Den 26/5 blev det återigen Sidvagnsrally med SVEA motorcykelklubb. Detta kommer 
 att bli en tradition sista lördagen i maj. 55 FUB-medlemmar samlades och 
 tillsammans med SVEA motorcykelklubb blev vi 90 personer. 
- Pridefestivalen den 16/6. Paraden genomfördes som en ny aktivitet. Tillsammans 
 tågade vi genom Falkenbergs gator för att avsluta på Rådhustorget.  
 20 personer deltog för FUB i paraden. 
- Den 23/6 hade vi vår traditionella midsommarfest i Hambologen.  
 95 personer var med. 
- I samarbete med OK Gläntan i Vessigebro genomfördes ”Ett lopp för alla” den 30/6. 
 En ny aktivitet som blev populär och som vi även kommer att satsa på 2019. Då 
 hoppas vi att fler FUB:are från Halland kommer med.  
 15 personer var anmälda och deltog med liv och lust. 
- Sommaren visade sig från sin allra bästa sida i år så det blev grillförbud! Vi hade 
 ändå ett trevligt strandparty på Ringsegårds strand den 29/7. Det finns ju annat att 
 äta. 30 deltagare. 
- Cruising med raggarbilar var en ny aktivitet. Tyvärr blev det lite färre bilar än vi tänkt 
 på grund av regn. Aktiviteten var väldigt populär så vi kommer att göra ett nytt försök 
 2019. 65 personer deltog. 
- FORF bjöd in till att prova på ridning i år igen. Sex modiga deltagare provade detta 
 den 16/9. 
- Årets aktiviteter avslutades med årlig Julfest i Vinbergs bygdegård den 8/12.  
 85 personer deltog. 
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Aktivitetskommittén vill påminna om att det är viktigt att ringa återbud till aktiviteter om 
man inte kan komma. 
 
FUB vill också tacka alla som köpt Sverigelotter eller köpt andra lotter i samband med 
våra aktiviteter. Det ger ett bra tillskott till föreningen. 
 

Inre Ringen Falkenberg 

Inre Ringen Falkenberg har haft 9 möten under året. 
Målen för 2018 har uppnåtts. Dansen har utökats i höst med Dans Fusion. Numera är 
det dans tisdagar jämna veckor. En danslektion på LärVux har hållits på deras kurs 
Hälsa och rörelse. 
 
Inre Ringen Falkenberg deltog på Pridefestivalen samt gjorde paraden till en aktivitet för 
FUB-medlemmar.  
 
Studien om Daglig verksamhet har slutförts och ska sammanställas och redovisas. 
 
Ett av målen för 2018 var att Inre Ringen Falkenberg skulle bli språkvän åt någon 
nyanländ person med funktionshinder. Detta har sedan årsskiftet blivit möjligt.  
 
Inre Ringen Falkenberg var också representerade på Hallandsloppet, Sparbanksdagen 
Länsförbundets konferens på Tylebäck samt Inre Ringens Riksstämma i Stockholm. 

 
Loppmarknad 
Efter branden i Växthuset har vi en ny plats på Nabolagets väg, där FUB medverkar 
regelbundet. Loppmarknaden är ett bra sätt att visa upp och ”marknadsföra” 
Falkenbergs FUB. Bland loppis-prylarna har vi också ett bildspel och informations-
material om vår verksamhet. Någon från styrelsen finns på plats och kan prata med 
besökare om vår verksamhet.  
 

Media 
FUB Falkenbergs Facebook-sida ökar sakta men säkert med nya följare. Sista decem-

ber hade vi 182 följare. Inger Myrén och Willy Engebrethsen är administratörer. Gå 

gärna in och Gilla vår sida FUB Falkenberg. 

Hemsidan fortsätter att uppdateras med Nyheter, Aktiviteter, Kalender m m  

www.fub.se/falkenberg  

 

Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet FUB-Nytt har utkommit med 3 nummer under året, både i en lättläst och 

i en vanlig version. 

FUB deltog med informationsbord på Pride-festivalen i somras. I september 
medverkade vi på Sparbankens dag i Falkhallen. FUB presenterade verksamheten vid 
Gymnasiesärskolans informationsmöte för avgångselever i september. 
 

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

http://www.fub.se/falkenberg
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Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå. Exempel är RiksFUBs förbundsstämma i Stockholm, Intra-dagarna i 
Stockholm, LSS-möte i Malmö, LänsFUBs konferens i Tylebäck, fortsättningsutbildning 
för medlemsrådgivare och rättsombud, föreläsningar Region Halland m m. 
 

Representation 
Ann-Margret Högberg är ledamot i Kommunala Handikapprådets Referensgrupp 
(KHRR) och deltar i vissa möten i Kommunala Handikapprådet (KHR). 
Rådet kommer att ändra namn till Kommunala Funktionsrättsrådet under 2019. 
 
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 
Länsförbundets valberedning.  
 

Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Medlemsrådgivaren ska vara ett stöd för medlemmar i alla åldrar och i alla möjliga 
frågor. Även i år har många frågor och synpunkter handlat om situationen i gruppbo-
städer och servicebostäder. Många är oroliga över vad den pågående LSS-utredningen 
ska komma fram till och om det kommer att innebära försämringar av bl a den person-
liga assistansen. Jag har deltagit i medlemsmöten och informationsträffar. 
 

Projekt 2018 ”Rättssäker LSS” – Willy Engebrethsen 

                                                   
(Bilden står för alla de bitar som måste finnas och passa ihop för att rättssäkerhet ska uppnås).  

 
Projekt ”Rättssäker LSS” för LänsFUB i Halland har fortgått även under 2018. 
”Projektet” startades 2013 med namnet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och 
upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör 
aktuell personkrets”. Projektet finansierades fram till slutet av 2017 av länsförbundet. 
 
Syftet med projektet var att få en bild av om personer med en utvecklingsstörning 
uppnår goda levnadsvillkor och att få leva som andra utan en funktionsnedsättning 
enligt LSS-lagens formulering och dess intentioner. LSS är en rättighetslag och ska då 
präglas av rättssäkerhet. Ett mål med projektet var att titta på och stärka den enskildes 
rättssäkerhet utifrån följande. 
 

 Ansökan om insats och dess beslut. 

 Vid beviljad insats – verkställigheten. 

 Personens upplevelse av kvalitet enligt lagens mening och vilka förutsättningar 
som är nödvändiga för en god kvalitet. 

 Tillsyn och kontroll. 

 Företrädarskapet. 

 Vid avslag, rättsväsendet och dess rättsprocess utifrån intentionerna i lagen. 
Inom varje punkt uppstår ett antal följdfrågor och fördjupningsområden. Förändringen 
inom assistansen har varit en del att följa i projektet. Under dessa år har ca 1000 
personer blivit av med sin assistans. 
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Projektet har fortsatt med samma upplägg som tidigare med fokus på granskning av 
rättssäkerhet utifrån att ha följt flera enskilda ärenden och utbildning. 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 enskilda ärenden som jag följt i projektet. 
 
Sammanfattning: 
LSS-lagen infördes 1994 efter att den föreliggande utredningen konstaterade att 
personer med en utvecklingsstörning och dess anhöriga har sämre levnadsförhållanden 
på alla plan jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. 
 
Med lagens hjälp skulle nu dessa berörda personer få uppleva ”Goda levnadsvillkor” 
och att få ”Leva som andra”, jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. 
 
2019 kan vi konstatera att detta mål inte har uppnåtts. I dag finns inga garantier för 
någon form av rättssäkerhet för den enskilde utifrån ovanstående punkter eller att få 
”Goda levnadsvillkor” och att få ”Leva som andra”. 
 
FUB väntar nu med spänning på kommande LSS-utredning och om den innehåller 
förslag, som innebär en återupprättelse av de grundläggande intentionerna från 1994. 
Projektet kommer under våren 2019 att sammanfattas och därmed avslutas. De en-
skilda ärenden som följts i projektet läggs över på rättsombudsfunktionen utefter tids-
mässiga förutsättningar. 
 

Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Boende 
Efter att jag framfört stark kritik mot hur det fungerar inom ”Bostad med särskild service” 
i Halmstad så har jag träffat utvecklingschefen i kommunen och kommunens Socialt 
Ansvarig Socionom, (SAS), som bland annat jobbar med kvalitetsgranskningar och Lex 
Sarah-anmälningar. 
 
Vi var överens om att träffas igen och bokade då in 8 april 2019. Förhoppningsvis så 
kommer någon representant från FUB i Halmstad att närvara. 
 
Förvaltningsrätten 
Ett ärende jag följt handlar om rätt till ”Bostad med särskild service”. I Förvaltningsrätten 
begärdes muntlig förhandling som beviljades. Jag var med som ombud och drev ären-
det i rätten. 
 
Förvaltningsrätten dömde till vår fördel men kommunen överklagade till kammarrätten 
och begärde inhibition vilket Kammarrätten beviljade. Tre domar hänvisar kommunen 
som stöd för sitt avslag, 7131-17, 8591-15 Stockholm och 6344-16 Göteborg. Skulle 
dessa domar vara vägledande samt kommunens resonemang så kan man stänga de 
flesta servicebostäderna i kommunen. 
 
Ett nytt problemområde som dykt upp är att vid nyansökningar eller omprövningar av 
aktivitet- och sjukersättningar så kan du nekas detta. 
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Ärenden jag som rättsombud för övrigt har varit engagerad i har bland annat handlat 
om: 
 

 Att i Varberg få till ett adekvat boende och daglig verksamhet för en person med 
mycket svår autism och utvecklingsstörning. Ett antal möten med kommunen och 
verksamhetsansvariga har genomförts.  

 Avslag på korttidsvistelse 

 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar. 

 Personer som blivit av med sin assistans.  

 Bl.a. medverkat och uttalat mig i SVT om ett ärende i Laholm. 

 Jobbat/jobbar med ett ärende där en person boende i ”Bostad med särskild 
service” utsätts för övergrepp i form av våld och psykiska övergrepp.  

 Hjälpt till med ansökningar av olika LSS-insatser.  

 Hjälpt till med överklagningar.  

 Varit behjälplig med att få byta företrädare i form av god man.  

 Medverkat på ett antal Individuella planer enligt LSS och Genomförandeplaner. 

 Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner. 
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VERKSAMHETSPLAN 2019 
 
Mål och teman för Falkenbergsortens FUB 2019  
- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 
 genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem. 
- Följa den statliga utredningens konsekvenser om LSS och personlig assistans 
 samt övriga förändringar inom LSS. 
- Arbeta för kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. 
- Arbeta för att målgruppen får en bättre ekonomisk situation. 
 
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 på 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. 
 


