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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 FÖR FUB FALKENBERG 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2020 
V ordförande/Sekr Monica Carlsson  2019 
V sekreterare Inger Myrén  2020 
Kassör Linn Angel  2020 
Övriga ledamöter Kristina Josefsson  2020 
 Patrik Lindström  2019 
 Marianne Möller  2019 
 
I tur att avgå Monica Carlsson 
 Patrik Lindström 
 Marianne Möller 
 
Ersättare Elin Andersson 
 Ann-Catrine Bengtsson 
 Vakant 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Linn Angel 
 Inger Myrén 
 
Revisorer Birgitta Myrén 
 Bengt Rudqvist 
  
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adjungerade ledamöter Willy Engebrethsen 
 Christer Eklund 
 
Medlemsrådgivare Karin Borgström 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Kicki Winbo 
 Vakant 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Åke Lönnqvist 
 Johan Lönnqvist 
 Marie Johansson 
 Anneli Andersson 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
 Eva Lindgren 
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Medlemmar 
FUB har under året haft 300 (286) medlemmar (Föregående års siffra inom parentes).  
Medlemsavgiften har varit 240 kronor för huvudmedlem och 60 kronor för 
familjemedlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Vinbergs Bygdegård, Vinberg, den 2 mars 2019. 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 Katharina Myrén och till sekreterare Annika 
Hammarsten.  
 
Följande ledamöter avtackades för sitt engagemang i FUBs arbete:  
Ann-Margret Högberg, styrelseledamot, vice ordförande 
Birgitta Myrén, styrelseledamot, kassör 
Andreas Engebrethsen, styrelseledamot 
Sune Svensson, ersättare i styrelsen 
Christian Almbecker, ordinarie revisor 
Jörgen Gunnarsson, aktivitetskommittén 
 

Efter förhandlingarna serverades en god måltid.  
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett antal 
arbetsmöten i arbetsutskottet. 
 

Årets FUB-Aktivist 2019 
 
Inger Myrén utsågs till ”Årets FUB-Aktivist 2019”. Det är ett nytt 
pris, som RiksFUB har instiftat. Utmärkelsen delades ut på 
FUBs 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. 
 
 

 
 

Det intressepolitiska arbetet 2019 
FUB anordnade en politikerträff på Mötesplats Mölle den 26/9. Samtliga politiska partier 
i Falkenberg bjöds in till diskussion med FUBs medlemmar, en uppföljning av 
diskussionen före valet 2018, och ett tillfälle att uttrycka en vision om att bli bästa ”LSS-
kommun”. Kvällens frågor handlade till stor del om personalens betydelse och 
personalens arbetsvillkor samt frågan om LSS-insatsen ”Ledsagning”. 
 
FUB arbetar ständigt för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna 
leva som andra och ta plats i samhället. Med den målsättningen har vi utvecklat 
samarbete med andra föreningar som t ex RBU, Friskis & Svettis och Falkenbergs 
Konståkningsklubb. 
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På riksplanet lyfter FUB återigen frågan om den ekonomiska situationen för personer 
med utvecklingsstörning. Taket för bostadstillägg höjs för pensionärer men inte för 
personer som lever på aktivitets- och sjukersättning. Dessutom betalar de högsta 
skattesats på sin ersättning. En orättvisa som FUB arbetar för att rätta till.  
 

Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i 
Socialnämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. I samband med förslag 
till ny politisk organisation 2019 fick Socialförvaltningen i uppdrag att se över samråds- 
och samverkansorganisationen. En ny arbetsordning har beslutats av SN.  
 
Samverkansarbetet har handlat om Kommunens återtagande av 17 grupp- och 
servicebostäder från Frösunda Omsorg fr o m 2020-11-01. Korttidsverksamhet, 
boendestöd och ledsagning, som Attendo ansvarat för, återtas 
fr o m 2020-05-01. 
 
Ny upphandling av boenden och daglig verksamhet som drivits av Attendo är nu klar. 
Det blir Nytida som tar över. 
FUB har skickat en skrivelse till Falkenbergs kommun, Hallandstrafiken och Region 
Halland gällande synpunkter på bokningsrutiner för skolskjuts till och från Särskolan. 
Föräldrar behöver få en förenklad hantering av bokningar. 
 
FUB har också samverkat med Attendo, Frösunda Omsorg, Bräcke Diakoni, Barn- och 
Utbildningsförvaltningen samt Kultur-, Fritids- och Teknikförvaltningen. 
 

Aktiviteter. 

Följande aktiviteter har genomförts tillsammans med Inre Ringen Falkenberg: 
 
- Dans Fuego/Fusion – tisdagar jämna veckor vår och höst 
- 12/1 ”Vi sjunger ut julen” med Christer Borg 
- 2/3 Vårfest i samband med årsmötet 
- 14/4 Påskbingo 
- 25/5 Sidvagnsrally 
- 15/6 Pride-parad 
- 22/6 Midsommarfest 
- 29/6 Hallandsloppet, Vessigebro 
- 28/7 Grillparty på stranden 
- 15/8 Handigolf med Falkenbergs Golfklubb 
- 25/8 Cruising med raggarbilar 
- 5/9 Ordjakt på Falkenbergs Bibliotek 
- 26/9 Politikerträff 
- 28/9 Mini-mässa tillsammans med inbjudna föreningar 
- 12/10 Halmstad Arena Bad (abonnerad tillsammans med Länsförbundet FUB) 
- 27/10 Invigning av fallskyddsutrustning i Ishallen tillsammans med Falkenbergs 
   Konståkningsklubb, RBU Halland och FUB Falkenberg samt 
   Prova-på-aktivitet för medlemmar 
- 3/11 Prova-på-aktivitet fallskyddsutrustningen i Ishallen 
- 24/11 Julabingo 
- 7/12 Julfest 
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FUB har sedan ett år tillbaka inlett ett samarbete med Friskis & Svettis, som har startat 
Enkeljympa för vår målgrupp. En mycket lyckad och välbesökt aktivitet. 
 
FUB vill också tacka alla som köpt Sverigelotter eller köpt andra lotter i samband med 
våra aktiviteter. Det ger ett bra tillskott till föreningen. 
 

Aktivitetskommittén 
Aktivitetskommittén har under året träffats fem gånger och utvärderat och planerat 
aktiviteter. 
 
Under året har vi gjort flera nya prova-på-aktiviteter. Vi har också skaffat nya 
samarbetspartners, till exempel Biblioteket, Falkenbergs golfklubb, 
Konståkningsklubben, Friskis & Svettis m.fl. 
 
Tillsammans med IRF jobbar vi för att hitta nya prova-på-aktiviteter.  
Vi har valt att avstå från längre resor då de kräver mycket planering och administration.  
Istället väljer vi att ta fram lite enklare, kortare aktiviteter som vi tror kan passa fler. 
 
I år valde vi att ha fest i samband med vårt årsmöte och det blev väldigt uppskattat och 
det planerar vi för även 2020. 
 
Vi är glada över att vi har så många deltagare på våra aktiviteter och det är sällan som 
vi behöver neka någon att komma. 
 
Aktivitetskommittén vill dock påminna om att det är viktigt att ringa återbud till aktiviteter 
om man inte kan komma så att de som står på kö kan komma med. 
 

Inre Ringen Sverige (IRS) 
Gunilla Karlsson är ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse. Handledare är Monica 
Carlsson. 
 
IRS har haft 4 protokollförda styrelsemöten samt ett planeringsmöte tillsammans med 
förbundsstyrelsen och kanslipersonal på Riksförbundet FUB. Ledamöterna i IRS träffar 
dessutom förbundsstyrelsen regelbundet, då vi har styrelsemöten samtidigt. Dessa 
möten är förlagda till Stockholm. IRS genomförde en inspirationshelg i oktober månad, 
där alla sektioner i landet var inbjudna. 
 
IRS arbetar intressepolitiskt nationellt, representerar i olika forum internationellt, skriver 
debattartiklar och deltar i diverse möten, som arrangeras av RiksFUB, FUB:s 
länsförbund och lokalföreningar. 
 

Inre Ringen Falkenberg (IRF) 
IRF har haft nio möten under 2019.  
 
Året började med redovisning av 2018 års studie om Daglig verksamhet. 
Under 2019 har IRF bland annat arbetat med att försöka ta reda på vilka aktiviteter det 
finns för personer med funktionsnedsättning och vem som anordnar dessa aktiviteter. 
 
IRF medverkade i P4 Radio Halland och berättade om att vi vill hitta en gemensam 
plattform, där alla ska kunna hitta vilka aktiviteter som finns. Arbetet fortsätter under 
2020. 
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IRF har arbetat med Begriplig text där vi letar information på kommunens hemsida.  
Detta kommer vi också att fortsätta med under 2020 samt arbetet med att studera häftet 
som handlar om God Man. 
IRF har i början av året fått en Språkvän som heter Mohammed och kommer från 
Syrien. Mohammed och hans syskon är med och dansar på tisdagar. 
 
IRF deltog i IRS Inspirationshelg i Stockholm i oktober. 
 

Loppmarknad 
Efter branden i Växthuset fick vi en ny plats på Nabolagets väg, där FUB medverkat 
regelbundet fram till hösten 2019. Loppmarknaden är ett bra sätt att visa upp och 
”marknadsföra” FUB. På Nabolagets väg planerar nu Falkenbergs Kommun byggnation 
för annan verksamhet och FUB letar ny lokal för loppmarknaden. 
 

Media 
Uppdatering har gjorts regelbundet av vår hemsida och Facebook-sida. I början av 
december gjordes en överflyttning av FUB:s hemsidor till ny plattform. 
 
FUB har även deltagit i intervjuer i P4 Radio Halland och i Hallands Nyheter i samband 
med aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, vid FUB:s Mini-
Mässa och utdelningen av priset ”Årets FUB-aktivist”. 
 

Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet FUB-Nytt har utkommit med 4 nummer under året, både i en lättläst och 

i en vanlig version. 

 

Vi uppmanar alla att prata om FUB Falkenberg, det vill säga vad vi står för och vilka 

aktiviteter vi har. På så sätt kan vi bli fler medlemmar. Alla behövs i detta viktiga arbete. 

Du kan bli familjemedlem för bara 60 kronor. 

Se mer om medlemskap på vår hemsida www.fub.se/lokal/fub-falkenberg 

 

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 
FUB har haft en representant i referensgruppen KFRR och deltagit på rådsmöten i KFR. 
På den årliga Sparbanksdagen medverkade FUB och IRF med informationsbord. Under 
Anhörigveckan deltog representanter ur FUBs styrelse på två föreläsningar. Senare 
under hösten var FUB tillsammans med IRF också med på Bibliotekets 
Tillgänglighetsdag. 
 
I FUBs länsförbundsstyrelse har Karin Borgström varit vice ordförande, Inger Myrén 
ledamot, Monica Carlsson sekreterare och adjungerad ledamot. Willy Engebrethsen och 
Gunilla Karlsson har också varit adjungerade ledamöter. Gunnel Carlsson har varit 
ledamot och sammankallande i Länsförbundets valberedning.  

http://www.fub.se/lokal/fub-falkenberg
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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 grupp- 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 personliga 
assistansen. 
 
Jag har deltagit i medlemsmöten, informationsträffar och samverkan med 
Anhörigstödet. Det har t ex handlat om socialt och ekonomiskt utanförskap, oro inför 
framtiden för vuxna barn med funktionsnedsättning när föräldrar åldras och inte orkar 
engagera sig på samma sätt längre.  
 

Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Halmstad 
Tre ärenden som handlar om kvalitén i Bostad med särskild service. Gemensam 
problematik är bristande personalkompetens och avsaknad av närvarande kompetent 
ledning. 
 
Deltagit i SIP-möten och genomförandeplaner, där jag ifrågasätter grunderna för att öka 
medicinering och i stället fokusera på det pedagogiska arbetet samt att se till att ett 
tillitsfullt samarbete med alla i personens nätverk finns. 
 
Gemensamt är också att upprättade genomförandeplaner brister i tydlighet, vilket bl a 
innebär bristande förutsägbarhet som skapar stress. Begreppet ”självbestämmande” 
används på ett icke stödjande sätt. 
En viss förbättring i dessa ärenden har skett och då framförallt när det gäller bemötande 
och lyssnande på företrädare/anhöriga. 
 
Träffarna med kommunens utvecklingschef och socialt ansvarig socionom, som bl a 
jobbar med kvalitetsgranskningar, fortsätter. Ett bra forum för att lyfta de brister som 
finns utan att gå in på individärenden. Nytt möte kommer att genomföras till våren. 
 
Varberg: 
Flera möten med att få till ett adekvat boende och daglig verksamhet för en person. 
Ytterligare möten med kommunen och verksamhetsansvariga har genomförts. Träffar 
har nu även skett med boendepersonal, daglig verksamhet samt metodutvecklare. 
Medverkat på möten för bl.a. upprättande av Individuell plan. 
 
Falkenberg 
Varit behjälplig med flera överklaganden till Förvaltningsrätten och begäran om 
prövningstillstånd till Kammarrätten, bl.a. gällande assistansärenden. 
 
Övrigt: 
- Många frågor och stor oro angående aktivitets- och sjukersättning och  
 Försäkringskassans striktare bedömning avseende vilka som har rätt till det. 
- Assistansen är ett område som präglas av oro där jag får många samtal. Stor risk  
 att många blir av med sin assistans om omprövningsstoppet hävs.  
- Problemen i Hultagårdens LSS-verksamhet har varit uppe i Förvaltningsrätten och 

ska även tas upp i Kammarrätten.  
 Bevakning och uppföljning av detta ärende sker till tillsammans med Riksförbundet 

FUB och IVO. 
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- Ett liknande ärende finns med en brukare som också har bott på Hultagården, som 
fått kritik från IVO för allvarliga brister vid flera tillfällen Verkställighetsbeslutet är 
överklagat till Förvaltningsrätten. 

 Gemensamt med dessa två ärenden är också att aktuella kommuner ifrågasätter 
företrädarna och begär att dessa ska entledigas. 

- Hjälpt till med skrivelser av olika slag, ansökningar, överklagningar m m. 
- Hjälpt en person att få två gode män. Uppdraget delas på ”Sörja för person” som en 
 del och ”Bevaka rätt/Ekonomi” som en del. 
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FUB Falkenberg 
(Org.nr 849000 – 5751) 

 
 

Kommentarer till bokslut per 2019-12-31 
 
Vid slutet av året uppgick våra likvida medel till 377 035 kr (f å 361 781 kr), se 
balansräkningen under tillgångar. 
 
Vi hade skulder på 9 775 kr (f å 2 494 kr). 
 
I år har FUB tagit inträde för årsmöte, bingo och julfest. Övriga aktiviteter har varit gratis 
för våra medlemmar.  
Vi har fått in 17 880 kr (f å 6 970 kr) och kostnaderna har uppgått till 31 575 kr (f å 32 
068 kr). 
 
Loppis och lotterier har gett ett tillskott på 22 001 kr (f å 22 561 kr). 
 
Medlemsavgifterna för FUB gjordes om inför 2019 och i år har medlemsavgifterna gett 
intäkter på 
20 480 kr (f å 13 040 kr. Siffran för 2018 i resultaträkningen inkluderar en del av 
medlemsavgifterna för 2017, 
som blev försenade). 
 
Årets resultat är en vinst på 17 205, kr (f å en förlust på -42 355 kr). Det positiva 
resultatet i år beror både  
på ökade intäkter och minskade kostnader.  
 
De ökade intäkterna utgörs bland annat av intäkterna från årsmötet 2019, större bidrag 
från Falkenbergs kommun, nya medlemsavgifter och ökat värde på vår fondplacering. 
 
Förra året lades fokus på utbildning och kurser. I år har det varit lugnare på den fronten 
och det har bidragit  
till lägre kostnader jämfört med förra året. Även aktiviteter (utom årsmötet) har gett färre 
kostnader i år tack vare flera samarbeten/inbjudningar från föreningar, där vi då inte 
själva stått för alla kostnader. 
 
Falkenberg 2020-01-27 
 
Linn Angel 
Kassör FUB Falkenberg 
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FUB Falkenberg 
(Org.nr 849000 – 5751) 

 
Balansrapport 

      Tillgångar  
  

2019-12-31 
 

2018-12-31 
 

 
Anläggningstillgångar 

     

  
Humanfonden 

 
39 307 

 
30 076 

 

 
Omsättningstillgångar 

     

  
Kassa 

  
637 

 
22 

 

  
Bank 

  
25 694 

 
26 404 

 

  
Falkenbergskontot 

 
75 704 

 
60 355 

 

  
Fasträntekontot 

 
275 000 

 
275 000 

 Summa tillgångar 
  

416 342 
 

391 857 
 

         Skulder och eget kapital 
     

 
Eget kapital 

      

  
Eget kapital 

  
389 362 

 
431 718 

 

  
Årets resultat 

  
17 205 

 
-42 355 

 

 
Kortfristiga skulder 

     

  
Leverantörsskulder 

 
9 775 

 
2 494 

 Summa skulder och eget kapital 
 

416 342 
 

391 857 
 

         Resultaträkning 2019-01-01 till 2019-12-31 
    Intäkter 

  
2019 

 
2018 

 

 
Aktiviteter 

  
17 880 

 
6 970 

 

 
Lotterier 

  
27 426 

 
28 715 

 

 
Loppis 

  
11 351 

 
7 145 

 

 
Medlemsavgifter 

 
20 480 

 
16 385 

 

 
Kommunala bidrag 

 
30 000 

 
21 000 

 

 
Övriga bidrag och gåvor 

 
12 831 

 
16 429 

 

 
Finansiella intäkter 

 
12 749 

 
125 

 Summa intäkter 
  

132 717 
 

96 769 
 

         Kostnader 
      

 
Aktiviteter och möten 

 
-31 575 

 
-32 068 

 

 
Lotterier 

  
-14 401 

 
-10 799 

 

 
Loppis 

  
-2 375 

 
-2 500 

 

 
Inre ringen 

  
-11 350 

 
-5 017 

 

 
Trycksaker 

  
-4 675 

 
-10 304 

 

 
Övriga externa kostnader 

 
-35 210 

 
-38 881 

 

 
Övriga kostnader 

 
-3 957 

 
-4 216 

 

 
Styrelsens arvode, kurser och konferenser -11 969 

 
-35 339 

 Summa kostnader 
  

-115 512 
 

-139 124 
 

         Årets resultat 
  

17 205 
 

-42 355 
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VERKSAMHETSPLAN 2020 
 
Mål och teman för FUB Falkenberg 2020  
- 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 
FUB kommer att fortsätta arbetet för att invånare med utvecklingsstörning 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. 
 
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 och de egna 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 IRF och handledare genom att avsätta medel i budgeten. 

 


