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Aktivistveckan 
Vecka 40 var årets aktivistvecka och FUB 
Falkenberg hade extra aktiviteter denna 
vecka.  
Digitalt möte med RiksFUB, Dans Fuego i 
Fajansskolan, Fika med FUB på Café Pärlan 
samt Äventyrspromenad i Stafsinge. 
 
Kassör 
FUB Falkenberg söker kassör för 2021. Vi 
ber alla om hjälp att hitta lämplig person.  
Se särskilt blad i utskicket. 
 
Ny medlemsavgift 2021 
Vid FUB:s riksförbundsstämma i maj 2020 
beslutades, att medlemsavgiften ska höjas till 
300 kronor för huvudmedlem och 60 kronor 
för familjemedlem från och med 2021. 
 
Kommunen tar tillbaka boenden 
Den 1 november gick de boenden som 
Frösunda drivit över i kommunal regi,  
11 grupp- och 6 serviceboenden för cirka  
100 personer.  
 
FUB kommer att följa övergången och fort-
sättningen genom våra samverkansmöten. 
 
Funktionsrättslots i Falkenbergs kommun  
En nyinrättad tjänst med uppdrag att ge 
information och vägledning så att det blir 
möjligt att leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  
 
Lotsens roll är att lyssna in, föra dialog och 
guida rätt.  
 

Det kan vara frågor som rör vardagen utifrån 
aktuell funktionsvariation.  
 

 

Bland annat: 

• vart man vänder sig  

• hur något fungerar 

• stöd och hjälp  

• tips 

 
Funktionsrättslotsen tar inga beslut och 
företräder inte enskilda personer. 
Tjänsten omfattas av tystnadsplikt och är 
kostnadsfri. 
 
Kontaktuppgifter: 
Karin Rydén 
Telefon: 0346-88 54 65 
Mobil: 0768-09 43 13 
Mail: karin.ryden@falkenberg.se 

 
FUB:s remissvar om LSS utredningen – 
Vad tycker din förening är viktigt att få 
med i svaret? 
  

FUB:s lokalföreningar uppmanades att 
skicka in sina synpunkter till Riksförbundet.  
FUB Falkenberg framförde synpunkter som 
handlade om 
 
- Kompetenslyft 
- Rättshjälp 
- Boendestöd och Ledsagning 
- Mer resurser till IVO. 
 
Senare under hösten kommer Riksförbundet 
att ordna en digital träff, där de berättar om 
remissvaret och hur arbetet med LSS- 
utredningens betänkande kommer att fort-
sätta framöver. 
 
Inre Ringen Falkenberg 
Gruppen har haft flera möten under vår och 
höst och diskuterat olika frågor. Inre Ringen 
visade Dans Fuego på Öppet hus på 
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Murarvägens parkering i samband med 
aktivistveckan. 
 
Under hösten ska gruppen arbeta med 
Lärvux, som numera heter Komvux, med 
särskild utbildning.  
Vad innebär denna nya utbildning? 

 
Aktivitetskommittén 
2020 blev ett konstigt år. Aktivitetskommittén 
försöker trots Corona-pandemin att skapa 
och genomföra aktiviteter. Vi tycker att det 
finns möjligheter att hitta alternativa lösningar 
på de flesta aktiviteterna så att de går att 
genomföra på ett så säkert sätt som möjligt. 
Givetvis är det fritt att delta och man gör det 
på eget ansvar. 
 
Antalet deltagare begränsas oavsett om det 
är en ute- eller inne-aktivitet.  
 

Hallandsloppet ställdes in av OK Gläntan. 
Likaså fick vi ställa in vårt årliga grillparty i 
Ringsegård p.g.a. regn.  
 
Midsommarfest, Cruising, Besök på 
Brukshundsklubben och Äventyrspromenad i 
Stafsinge kunde vi genomföra som planerat.  
 
Många tror att vi inte har någon dans längre i 
Fajansskolan, men det har vi haft hela våren 
och har nu under hösten också. Vi fortsätter 
även till våren med dansen.  
Se separat inbjudan i detta utskick. 
Det kan hända att det blir aktuellt med 
anmälan till dansen till våren.  
 
Följa-med-kortet har kommunen beslutat 
genomföra under 2020. Vi har haft några 
samverkansmöten med Kultur-, Fritids- och 
Teknikförvaltningen och vi vet att de har 
arbetat fram ett förslag, men något slutgiltigt 
besked har inte kommit.  
Vi följer ärendet vidare då 2020 snart är slut. 
 
Aktivitetskommittén arbetar vidare med 
vårens aktiviteter och kommer att fortsätta 
anpassa dem efter rådande pandemiläge. 
 
Webbsida/Facebook/Mejl 
FUB Falkenberg har både webbsida och 
Facebook-sida. Gå gärna in och Gilla vår 
Facebooksida, då får du de senaste upp-

dateringarna om vad som händer i vår 
förening.  
 
FUB Falkenberg har numera en allmän 
mejladress till föreningen, som är: 
info@falkenberg.fub.se  
 
Många lokalföreningar övergår mer och mer 
att enbart göra utskick via mejl, webbsida 
och Facebook. 
 
I Falkenberg har vi valt att fortsätta skicka 
brev till de medlemmar, som inte har lämnat 
mejladress eller har tillgång till webbsida eller 
Facebook.  
 
Det är visserligen en stor kostnad med 
brevutskick, men vi vill att alla ska kunna ta 
del av vår information.  
 
Har du en mejladress så ser vi gärna att du 
meddelar den till Monica Carlsson  
monica.c47@telia.com så får du ditt utskick 
via mejl och hjälper oss att minska kostna-
derna för utskick. 
 
Kommunala Riktlinjer blir Handbok 

FUB har som remissinstans lämnat synpunk-
ter på kommunens uppdatering av riktlinjer 
från 2016. 
 
Riktlinjer, som nu kallas handbok, har som 
syfte att vara ett stöd i bedömningen om rätt 
till stöd eller ej enligt LSS (Lagen om Stöd 
och Service till vissa funktionshindrade). 
 
FUB anser att: 
- Vägledning som skapar begränsningar för 
 handläggare/socialsekreterare att 
 tillgodose uppenbara behov inte ska 
 finnas. 
 
- I grunden ska det vara den sökandes 
 individuella upplevelse av behov som ska 
 vara vägledande. 
 
- Det kan inte anses rättssäkert eller i 
 enlighet med LSS-lagens intentioner, att 
 ett avslagsbeslut om insats baseras på 
 rättspraxis eller vägledning som begränsar 
 möjlighet att ge ett behövligt stöd när det 
 är uppenbart att behovet finns. 
 

mailto:info@falkenberg.fub.se
mailto:monica.c47@telia.com


3 

 

- Tidsbegränsade beslut ska inte förekom-
 ma för insatserna ”Bostad med särskild 
 service”, ”Daglig verksamhet” eller 
 ”Personlig assistans”. 
 
FUB tycker det är bra att man beaktat 
önskemål om att FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning ska vara med i handboken. 
 
Tingsrätt dömer personal för ofredande 
Tingsrätten i Varberg har nu dömt mannen, 
som utsatte Dick för allvarliga missförhållan-
den när han bodde på gruppbostaden 
Hultagården i Kungsbacka. 
 
Domen blev villkorligt fängelsestraff och att 
betala 15 000 kr i skadestånd till Dick. 
Elisabeth Massi Fritz, som biträdde Dick, 
skriver i en kommentar till GP: 
 

”Det här är en viktig dom för många. Det är 
få fall av detta slag som leder till åtal. Vi 
behöver lyfta frågan om rättssäkerhet för 
målsäganden med funktionsnedsättning”. 
 
Utan den hemliga inspelningen som gjordes 
hade mannens allvarliga övergrepp aldrig 
kommit fram. Det var också en i personal-
gruppen som vittnade om att han sett och 
avbrutit övergreppet. Det framkommer på 
inspelningen ytterligare allvarliga övergrepp 
av andra i personalen på Dick som eventuellt 
kommer att tas upp i Tingsrätten. 
 
Uppdrag Granskning visade i sitt program, 
”Dicks rop på hjälp” den 14 oktober hur Dick 
plågades på olika sätt av dem som skulle 
vara ett stöd och en trygghet. 
 
Programmet visade också på många andra 
fall och att allvarliga missförhållanden och 
övergrepp inte är ovanliga inom omsorgen.  
 
Domen visar på möjligheten att polisanmäla 
övergrepp/ofredande som sker inom omsor-
gen. Det kräver dock att det finns personal 
som har mod att vittna i en rättegång. Van-
ligtvis har man heller inte hemliga inspel-
ningar som bevis. 
 
 
 

Boktips - ”Lågaffektivt bemötande”  
Det talas mycket om att jobba lågaffektivt, 
vilket enkelt förklaras med att skapa en miljö 
som är lugn och med positiva förväntningar 
på dem som personal eller omgivningen 
jobbar med.  
 
Detta innebär att man minskar stress och så 
kallat problemskapande beteende. För att 
lyckas med detta måste man vara medveten 
om sitt eget bemötande och beteende. 
 
Boken beskriver på ett pedagogiskt och 
enkelt sätt vad det handlar om och hur man 
planerar in detta i en verksamhet. Boken är 
skriven av Jeanette Johansson-Ånmark som 
har samarbetat med Bo Hejlskov Elvén i 
många år. Boken är utgiven på ”komlitt” 
(www.komlitt.se). 
Boken borde vara obligatorisk inom alla LSS-
verksamheter. 
 
Boktips 2 - Etik i omsorgen. 
Ännu en bok som borde vara ett krav att all 
personal ska kunna utantill. Även denna bok 
bygger på att personal och omgivning jobbar 
lågaffektivt och att stödja personens förmåga 
till självständighet, så kallad autonomi, men 
på ett sätt som innebär att man stärker för-
mågan, men inte innebär ett för den enskilde 
skadligt sätt.  
 
Boken utgår från ett forskningsprojekt som 
författaren har genomfört kring begrepp som 
”självbestämmande” och ”lydnad” i 
omsorgen. 
 
Att jobba med ”lydnad” är självklart inget som 
hör hemma i dagens omsorg. Boken kan ses 
som ett hjälpmedel för att stärka förmågan till 
självständighet på ett positivt och pedago-
giskt sätt. 
Bo Hejlskov Elvén har skrivit boken och 
förlaget är ”Lågaffektiva Bokhandeln” i 
Malmö. 
 
Självklart är boken ytterst lämplig för 
myndighetsavdelningars tjänstemän. 
 
 
 

http://www.komlitt.se/
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Vad kännetecknar en institution? 
FN har en bred definition som snabbt 
sammanfattat lyder: 

”En institution uppstår när villkoren för ett 
självständigt/självbestämt liv inte uppfylls”. 
 

Det finns en lång rad kriterier för vad som 
kännetecknar institutioner. 
Vi räknar här upp de viktigaste: 
 
* Våld eller hot om våld 
* Ojämna maktförhållanden 
* Kan inte påverka av vem och hur hen vill ha 
   hjälp 
* Avsaknad av självbestämmande 
* Ett tydligt ovanifrån ”vi vet vad som är bäst” 
  -perspektiv 
* Avsaknad av insyn  
* Hen tvingas in i en boendeform, t.ex ett  
  gruppboende mot sin vilja. 
 
Storleken på verksamheten är helt ointres-
sant vad gäller definition - det är innehållet 
som är det väsentliga.  
 
Även en person med beviljad personlig 
assistans kan hamna, allt enligt FN:s 
kriterier, i en institutionsliknande miljö om 
villkoren för vad som är personlig assistans 
inte uppfylls.  
 
Det innebär att assistansanvändaren måste 
ha full kontroll över vem som jobbar som 
assistent, när assistenten ska jobba, vad hen 
vill ha hjälp/service med och hur det ska 
utföras.  
(STIL Stiftarna av Ind Living i Sverige)”. 
 
Vi önskar alla våra medlemmar 
 

En God Jul och Ett Gott Nytt År! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemskap i FUB 
Alla som vill är välkomna att bli med-
lemmar i FUB. FUB har medlemmar 
med olika erfarenheter:  
personer med intellektuell funktions-
nedsättning, anhöriga, personal och 
andra intresserade.  
Alla behövs i vår gemenskap, 
tillsammans är vi starka! 
 
Vill du veta mer kan du gå in på vår 
hemsida www.fub.se/falkenberg 

 
eller kontakta vår sekr Monica 
Carlsson, tel 070-638 60 04 eller  
via mail monica.c47@telia.com 

 
Medlemsavgiften är 300 kronor/år för 
huvudmedlem och 60 kronor/år för 
familjemedlem fr o m 2021. Du får 
mycket för pengarna! 
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