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Årets FUB-Aktivist 2019 

 

Inger Myrén, Falkenbergs FUB, utsågs till 
”Årets FUB-Aktivist 2019”. Det är ett nytt pris, 
som RiksFUB har instiftat. Priset delades ut 
på FUB:s Mini-mässa den 28/9 i Falkenberg. 

Inger är en mycket värdig vinnare av denna 
utmärkelse och vi är väldigt stolta över att 
Inger blev utvald bland alla eldsjälar, som 
jobbar inom organisationen i hela Sverige. 

 
Politikerträff 26/9 
Vi hade ett medlemsmöte på Mötesplats 
Mölle den 26/9 där vi bjöd in till diskussion 
kring LSS-frågor. Samtliga politiska partier i 
Falkenberg var inbjudna och ett 40-tal per-
soner kom till mötet. Vi presenterade fyra 
ämnesområden som vi tänkte att diskussio-
nen kunde handla om: 
ekonomi, hälsa, rätten att leva som andra 
och myndighetsutövning.  
Riksdagsledamot Bengt Eliasson inledde 
med ett anförande om sin syn på LSS. 
Därefter fortsatte kommunpolitiker Maria 
Larsson med sin egen gripande historia och 
sina egna erfarenheter av personlig assi- 
stans. Representanter från de olika partierna 
fick prata om vad de tycker är viktigt när det 
gäller LSS. 

Sedan var det tid för fika och mingel. Vi 
samlades igen för att höra på deltagarnas 
frågor, som bl a handlade om personalens 
villkor och ledsagning. Slutligen fick varje 
parti en kort stund för sammanfattning.  
Fri ledsagning verkar vara ett ämne, som kan 
utvecklas och som politikerna är beredda att 
diskutera över partigränserna. 
 

Mini-Mässa 28/9 
Aktivistveckan avslutades med en Mini-
mässa där flera andra föreningar, som FUB 
samarbetar med, medverkade. Det blev en 
härlig blandning av fika, utställare, presenta-
tioner och underhållning. 
 
Tanken var att sprida FUB på olika sätt och 
locka nya medlemmar till vår förening. Det 
lyckades vi ganska bra med. Dagen fick även 
spridning både i P4 Halland och i Hallands 
Nyheter. 
 
En utvärdering har gjorts som gav mycket 
positiv respons från de flesta föreningar som 
var med. 
 
FUB vill rikta ett stort TACK till alla som var 
med den här dagen och på olika sätt bidrog 
till att den blev så bra. 
 
Ändring av logotype och namn 
RiksFUB har beslutat att vår logotype ska 
ändras enligt följande: 

        

Det blir endast ringarna + FUB med eller 
utan ort som gäller. 

http://www.fub.se/falkenberg
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I samband med ändring av logotype så har 
styrelsen i FUB Falkenberg beslutat att vi ska 
ändra namn till FUB Falkenberg. 

Upphandling LSS och 
Övertagande av verksamheter 
Upphandlingen av Attendos verksamheter är 
nu klar. Det blir Ambea (där Nytida ingår), 
som tar över 4 dagliga verksamheter på 
Varbergsvägen, Bräckevägen, Skreavägen 
och Triaden samt tre boenden - Villa Balder, 
Ale gränd och Slätten. 
Förändringen sker den 1/5 2020. 

Dessutom övergår Korttidsvistelse, Boende-
stöd, Avlösarservice och Ledsagning i kom-
munens regi. 

Falkenbergs kommun kommer att ta över 17 
grupp- och servicebostäder från Frösunda 
Omsorg den 1/11 2020.  

Inför övertagande av vissa LSS- 
verksamheter har styrelsen skickat en 
skrivelse till Socialnämnden gällande FUB:s 
reflektioner och synpunkter. Här kommer ett 
utdrag ur skrivelsen: 

”FUB ser det som väldigt positivt att kommu-
nen åter driver vissa enheter i egen regi. 
 
Vi vet att det under lång tid varit svårt att 
rekrytera personal med adekvat kompetens 
och personlig lämplighet. Denna svårighet 
ses inte enbart inom privata verksamheter 
utan som ett generellt och nationellt problem. 
Det som ändå är tydligt är att villkoren för 
personalen är betydligt bättre genom de 
kommunala kollektivavtalen. Villkoren för 
personalen spelar stor roll för att kunna 
behålla personalkontinuiteten, som är väldigt 
viktig för berörda personer. 
 
FUB är fullt medvetna om att det inte finns 
någon garanti för en bra eller bättre omsorg 
för att kommunen står för verkställigheten om 
man inte skapar förutsättningar för det. 
 
De faktorer FUB vill lyfta fram som grund och 
förutsättningar för en bra verksamhet är: 
 
- Att samarbete mellan beslutsfattare och 

verkställighetsplacering sker så att t.ex. en 
placering i ”Bostad med särskild service” 
inte skapar totalt kaos för övriga boenden. 

- Att ”inskolning” av ny boende eller delta-
gare på daglig verksamhet sker på ett  
genomtänkt och pedagogiskt sätt.  

- Att enhetschefer med hög kompetens att 
leda och delta i det praktiska pedagogiska 
arbetet i grupp- och servicebostäderna 
ska vara en garant för att var och en ges 
goda levnadsvillkor.  

- Att IBIC (Individens Behov I Centrum) inte 
bara sker utifrån ett individuellt perspektiv 
utan även i de sammanhang verkställighet 
sker tillsammans med andras IBIC, så att 
helheten fungerar på aktuella enheter. 

- Kontinuerlig fortbildning för all personal. 

- Att tillsynen kan behållas och utvecklas så 
att brister i ett individuellt perspektiv även 
tydliggörs och då snabbare kan åtgärdas”. 

AKTIVITETSKOMMITTÉN 
Under 2019 har vi fått flera nya kontakter 
som vill vara med och arrangera aktiviteter 
för våra medlemmar.  

Biblioteket anordnade Ordjakt den 5/9 som 
blev väldigt lyckad. Tillsammans med ABF 
anordnades en Tillgänglighetsdag den 30/11, 
där FUB Falkenberg också deltog. 
 
Falkenbergs Golfklubb hade för första 
gången en ”Prova-på-dag” där sju deltagare 
fick testa att putta och svinga en klubba. En 
riktigt rolig och klurig aktivitet. 
 
Konståkningsklubben har i samarbete med 
RBU Halland och FUB Falkenberg installerat 
en fallskyddutrustning med selar, som med 
fördel kan användas för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Det var invigning den 27/10 med två Prova-
på-dagar för våra medlemmar. Deltagare 
som aldrig stått på skridskor förut och som 
inte trodde det var möjligt fick en upplevelse 
utöver det vanliga. 
 
Nu har konståkningsklubben startat en 
aktivitetsgrupp för personer med 
funktionsnedsättning söndagar 11.30 -12.15. 
Anmälan görs till Konståkningsklubben. 
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Friskis & Svettis har under året etablerat sin 
”Enkeljympa” och det har också blivit en 
populär aktivitet. 
Måndagar 17.00 i Friskis & Svettis lokaler. 
 
Inre Ringen Falkenberg har Dans Fusion i 
Fajansskolan tisdagar jämna veckor 18.00. 
 
34 deltagare från Falkenberg var med när 
LänsFUB anordnade bad på Halmstad Arena 
Bad för alla Hallands medlemmar. Totalt var 
det 88 medlemmar som deltog. 
 
Den 24/11 startade vi julen med Julabingo i 
Hjortsalen.  
 
Som sista aktivitet 2019 har vi julfest i 
Vinbergs Bygdegård den 7/12 kl 14:00.  
Då kostnaden för julfesten är en stor utgift för 
föreningen så har vi för första gången 
beslutat om inträde på 40 kronor. Barn under 
15 år gratis. 
 
Bilder och referat från alla våra aktiviteter 
finns på vår hemsida www.fub.se/falkenberg 

 
Medlemskap i FUB 
Det är mycket glädjande att vi nu har blivit 
301 medlemmar i FUB Falkenberg. 
Men vi behöver bli fler. 
 
Alla som vill är välkomna att bli medlemmar i 
FUB. FUB har medlemmar med olika erfa-
renheter: personer med utvecklingsstörning, 
anhöriga, personal och andra intresserade.  
Alla behövs i vår gemenskap, tillsammans är 
vi starka! 
Medlemsavgiften är 240 kronor för 
huvudmedlem och 60 kronor för 
familjemedlem 2019-2020. 
 
Vill du veta mer kan du kontakta 
Monica Carlsson via e-post 
monica.c47@telia.com eller 070-638 60 04. 
 

Att mista sin försörjning 
Många, som haft sin inkomst från Försäk-
ringskassan genom aktivitetsersättning eller 
när man fyllt 30 i form av sjukersättning, har 
blivit av med den. 

 

Försäkringskassan menar att man kan söka 
arbete och få lön. Detta började framförallt 
2017 och har drabbat personer med bl a 
utvecklingsstörning. Personer som alltid haft 
svårt att få ett vanligt lönearbete. 
 
De här personerna måste då söka försörj-
ningsstöd (tidigare socialbidrag). Att söka 
detta bidrag är krångligt och du får bl a inte 
ha några pengar sparade. 
 
Försäkringskassans orimliga sätt att bedöma 
en persons arbetsförmåga har varit mycket 
dåligt för många och har förvärrat funktions-
nedsättningen. Det är förödande när en 
statlig myndighet ger sig på människor som 
redan är väldigt utsatta och sårbara. 
 
Det har kommit 2 domar som kanske kan 
stoppa Försäkringskassans övergrepp. 
Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 
november 2018 i mål nr 2629-2630-17 och 
Högsta Förvaltningsrättens dom den 11 
oktober 2019 i mål nr 707-19. 
(Dessa domar kan man finna på nätet). 
 
Den första domen säger att man inte kan 
jämställa ett arbete på daglig verksamhet 
med ett vanligt arbete. Den andra domen 
säger att någon arbetsgivare måste vara 
beredd att betala för det jobb som personen 
kan utföra på arbetsplatsen.  
 
Daglig verksamhet kan inte betraktas som ett 
arbete och får då inte användas som moti-
vering att du då kan klara ett vanligt arbete. 
 
Har man fått avslag kan man söka på nytt 
och hänvisa till dessa två domar. 
Det är ”Allmänna ombudet” för 
Socialförsäkringen som drivit detta mål 
genom förvaltnings- och kammarrätter upp i 
Högsta Förvaltningsdomstolen. 
 

Vi önskar alla våra medlemmar 
En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

                        

http://www.fub.se/falkenberg
mailto:monica.c47@telia.com

