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Ordföranden har ordet: 
År 2020 började med årsmöte och vårfest i 
Vinbergs bygdegård. Det var glada ton-
gångar och jag kunde stolt berätta att FUB 
Falkenberg nu har över 300 medlemmar. 
Sedan kom Coronakrisen och vi blev alla, 
både enskilda och föreningar, påverkade i 
vår vardag. Solen skiner och våren är här, 
men allt är inte som vanligt. Det är viktigt att 
vi hjälps åt och stöttar varandra. FUB an-
passar aktiviteterna efter Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer.  
Vi bedriver samverkansarbetet med hjälp av 
digitala möten och informerar Dig på vår 
hemsida. Vi välkomnar alltid nya medlem-
mar! 
Många organisationer arbetar för personer 
med funktionsnedsättning och deras villkor i 
dessa tider. T ex skriver Funktionsrätt 
Sverige: 
”Låt inte personer med funktionsnedsättning 
stå tillbaka i krisen. Vårt gemensamma 
värnande av mänskliga rättigheter och allas 
lika värde har aldrig varit viktigare än nu.” 
Jag ser fram emot att kunna träffa er som 
vanligt igen. Till dess får vi anpassa vår 
vardag och hålla kontakten på lite andra sätt.  
Karin Borgström 

 

Årsmöte 2019 
Ett 70-tal medlemmar hade mött upp till års-
mötet i Vinbergs Bygdegård.  
Karin Borgström hälsade alla välkomna och 
gjorde en tillbakablick på året som gått. 
 
Monica Rudqvist var ordförande och Monica 
Carlsson sekreterare för årsmötet.  
 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

 
Ordförande Karin Borgström 
Vice ordförande Monica Carlsson 
Sekreterare Monica Carlsson 
Kassör Linn Angel 
Vice sekreterare Inger Myrén 
Övriga ledamöter Kristina Josefsson 
 Patrik Lindström 
 Marianne Möller 

Ersättare Elin Andersson 
 Kamilla Björklander 
 Pia Ivarsson 

Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Linn Angel 
 Inger Myrén 

Adjungerade Willy Engebrethsen 
ledamöter Christer Eklund 
 Jane Qvarnström 

 
Habiliteringsersättning 
Personer som deltar i daglig verksamhet i 
Falkenbergs kommun får habiliteringsersätt-
ning fr o m 1 april 2020 även vid frånvaro, då 
de stannar hemma på grund av sjukdom, för 
att de tillhör en riskgrupp eller av rädsla för 
att bli smittade av corona-viruset. 
 

Detta är ett avsteg från nuvarande riktlinjer. 
Enligt dessa får man inte ersättning vid sjuk-
frånvaro, men med anledning av corona-
viruset har Socialnämnden nu beslutat om att 
göra avsteg från denna riktlinje. 
Om smittspridningen i Falkenbergs kommun 
förvärras kan det bli tal om att tillfälligt stänga 
majoriteten av de dagliga verksamheterna. 
Även då kommer habiliteringsersättningen att 
betalas ut till deltagarna. 
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Aktivitetskommittén 
Många tror kanske att våra aktiviteter inte är 
aktuella. Det är de! 
 
FUB följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. MEN, du ska vara frisk när du 
deltar i aktiviteterna och känna dig trygg med 
att vara med. Alla aktiviteter är frivilliga och 
du bestämmer själv om du vill komma. 
 
Vårfest i samband med årsmötet blev även i 
år en rolig aktivitet. Christer Borg underhöll 
med roligt quiz och dans. Vi tackar också för 
att Dagens ros i Hallands Nyheter. Det 
värmer! 
 
Påskbingopromenaden kunde genomföras 
utomhus och med avstånd till varandra. 
Vädret var soligt och fint.  
 
Dans Fusion är i Fajansskolans gymnastik-
sal, tisdagar jämn vecka. Det är en stor sal 
och vi är aldrig 50 personer på danserna. 
 
Ridning söndag 26/4 ställdes in av FORF. 
 
Pridefestivalen var planerad till 6/6 men den 
är inställd tills vidare. 
 
Vi fortsätter att planera för aktiviteter som 
vanligt och bestämmer oss längre fram om 
de kan genomföras.  
Alla måste anmäla sig till alla aktiviteter tills 
vidare, då vi kommer att ha ett begränsat 
antal som kan vara med. 
Vi ser fram emot Sidvagnsrally, Midsommar-
fest, Hallandsloppet, Grillning och Cruising. 
Det är viktigt att röra på sig och att vara ute. 
Är man frisk är det okej även i Corona-tider. 
 

Ny lägesrapport om LSS från 
Socialstyrelsen 

Sedan början på 2000-talet ger Socialstyrel-
sen ut en lägesrapport över hur det ser ut 
inom LSS. Detta görs på uppdrag av 
regeringen.  
 

 

 

 

 
 
I årets rapport har man speciellt tittat på den 
psykiska ohälsan som vi vet är större hos 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Man har också tittat på boende för barn och 
vuxna, personlig assistans och den 
ekonomiska situationen som råder för per-
soner med ersättning i form av aktivitets- eller 
sjukersättning. 
 
Rapporten är på 102 sidor och väldigt läsvärd 
för alla som har med LSS att göra. Särskilt för 
våra politiker och tjänstemän, men även för 
alla som strider för och med dessa personers 
rätt till ett gott liv. 
  
När det gäller boende så ser man att boende 
för barn fortsätter att öka och detta är i flera 
fall kopplat till att de inte längre ges assistans 
och föräldrarna tvingas låta barnen bo på 
institution. 
 
Man ser också att enhetschefer har ansvar för 
flera enheter, brister avseende kompetens hos 
personal, många boende i samma bostad och 
att tvångs- och begränsningsåtgärder före-
kommer. 
 
När det gäller ekonomin konstaterar rapporten 
det FUB påpekat under lång tid att många 
med funktionsnedsättning har svårt att klara 
sin ekonomi.  
 
Psykisk ohälsa är betydligt vanligare hos 
personer med olika former av funktions-
nedsättning än hos övriga befolkningen. 
 
I kapitlet om personlig assistans kan man läsa 
om att kommunerna har fått ökade kostnader 
efter att många fått den statliga assistansen 
indragen, vilket inneburit en övervältring av 
kostnader på kommunerna. Ta gärna del av 
hela rapporten på www.socialstyrelsen.se 
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