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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 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  2021 
V sekreterare Inger Myrén  2020 
Kassör Linn Angel  2020 
Övriga ledamöter Kristina Josefsson  2020 
 Patrik Lindström  2021 
 Marianne Möller  2021 
 
I tur att avgå Karin Borgström 
 Inger Myrén 
 Linn Angel 
 Kristina Josefsson 
 
Ersättare Elin Andersson 
 Kamilla Björklander 
 Pia Ivarsson 
  
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, RiksFUB 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Ann-Catrine Bengtsson 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Marie Johansson 
 Sofia Johansson 
 Charlott Björkheim 
 Eva Lindgren 
 Johan, Monica och Åke Lönnqvist 
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Medlemmar 
FUB har under året haft 297 (300) medlemmar (Föregående års siffra inom parentes).  
Medlemsavgiften har varit 240 kronor för huvudmedlem och 60 kronor för familjemed-
lem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Vinbergs Bygdegård, Vinberg, den 7 mars 2020. 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 Monica Carlsson.  
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid. Christer Borg underhöll med quiz och 
spelade till dansen. 
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 9 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmö-
ten i arbetsutskottet. Flera av dessa möten har genomförts digitalt. 
 

Det intressepolitiska arbetet 2020 
Inför Falkenbergs kommuns arbete med översyn av gällande Riktlinjer LSS framförde 

FUB synpunkter i en skrivelse. Vi uttryckte tankar om att FN:s konvention för personer 

med funktionsnedsättning bör vara övergripande alla former av riktlinjer.  

 

Riktlinjer som skapar begränsningar för handläggare/socialsekreterare att tillgodose 

uppenbara behov ska inte finnas. Meningen med lagstiftningen är uppnåendet av att 

”Leva som andra utan en funktionsnedsättning”. I december tog Socialnämnden beslut 

om nya riktlinjer, som numera kallas vägledning och handbok. 

 

På riksplanet arbetade FUB med remissyttrandet om LSS-utredningen och ville få in 

synpunkter från lokalföreningarna i landet. FUB Falkenberg skrev om kompetenslyft, 

rättshjälp, boendestöd och ledsagning samt mer resurser till IVO. 

 

I slutet av året ville socialförvaltningen ha FUB:s synpunkter på en översyn av personlig 

assistans. Något som vi kommer att arbeta vidare med 2021. 

 

Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med några politiker och tjänstemän i  

Socialnämnden och Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun. En ny arbetsordning 

för samråds- och samverkansorganisationen har införts. På grund av pandemin skedde 

de flesta möten på distans. 

 

Samverkansarbetet har t ex handlat om indragning av badkort till Klitterbadet 

som FUB kunde ändra på, Följa-med-kortet som nu äntligen införs och kallas 

Pluspolarkort. Renovering av gruppbostad, behov av evakuering och nya plat-

ser, boende för äldre inom LSS, kvalitetsuppföljning, översyn av personlig 
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assistans, Kommunens återtagande av 17 grupp- och servicebostäder från 

Frösunda Omsorg 2020-11-01. Korttidsverksamhet, boendestöd och ledsag-

ning, som Attendo ansvarat för, återtogs 2020-05-01. Samtliga dessa verk-

samheter tillhör nu LSS Egen Regi Falkenberg. Nytida tog över boenden och 

daglig verksamhet som drivits av Attendo. 

 

FUB har också samverkat med Nytida, Frösunda Omsorg (avslutad), Bräcke Diakoni, 

Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Kultur-, Fritids- och Teknikförvaltningen.  

 

Projekt Marknadsföring 
FUB Falkenberg deltar i ett projekt, som kallas ”Marknadsföringsprojektet”. Det handlar 
bland annat om att marknadsföra våra kurser på Katrinebergs Folkhögskola. Foldrar är 
under bearbetning. Dessutom vill vi bli mer synliga i media och rekrytera fler medlem-
mar. FUB Hallands län står för alla kostnader i projektet. 
 

Aktiviteter. 

I januari blev det fika med bildvisning och tillbakablick från våra aktiviteter genom åren. 
Vårfest i samband med årsmötet.  
I år blev det mer uteaktiviteter än vanligt. Bingopromenad, Aktivitetspromenad med 
grillning och Höstpromenad med grillning. 
Den traditionella Midsommarfesten i Hambologen kunde genomföras med begränsat 
antal deltagare. 
Cruising med raggarbilar genomfördes med begränsat antal deltagare. 
Besök på Brukshundsklubben blev en populär aktivitet.  
 
Inställda aktiviteter:  
Medlemsmöte med information om FUB och Inre Ringen - Brist på anmälningar. 
Prova på ridning med FORF - Corona-restriktioner. 
Grillparty i Ringsegård - Dåligt väder. 
Julfest - Corona-restriktioner 
 

Aktivitetskommittén 
Aktivitetskommittén har haft tre möten under året. Carlsberg sponsrade oss med dricka 
till vårfesten. Vi har försökt att genomföra så många av våra aktiviteter som möjligt och 
följt de rekommendationer som varit under året. 
 

Inre Ringen Sverige (IRS) 
Gunilla Karlsson, Falkenberg, är ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse. Handledare är 
Monica Carlsson. 
 
Riksstämman 2020 blev inställd. 
 
På grund av pandemin har Inre Ringen Sveriges styrelse endast haft två digitala möten 
under året. Frågor som behandlats är: 
Enkät om Covid-19 för personer med IF, pågående utredning om God man/Förvaltare, 
skrivelser har skickats till bl a SOS Alarm och till digitaliseringsminister Anders Ygeman, 
framtagning av välkomstbrev till nya medlemmar med mera. 
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IRS uppdrag är att arbeta intressepolitiskt nationellt, representera i olika forum interna-
tionellt, skriva debattartiklar och delta i diverse möten, men under 2020 har tyvärr denna 
verksamhet inte kunnat genomföras. 
 

Inre Ringen Falkenberg (IRF) 
IRF har haft sju möten under 2020 då man jobbat med olika frågor. Bland annat har 
gruppen gått igenom och diskuterat God mans-häftet. 
  
Dans Fusion/Dans Fuego varannan tisdag vår och höst. Gruppen har arbetat med att ta 
fram ett nytt dansprogram under våren. 
 
IRF har bevakat Följa-med-kortet, Övergången från Attendo till Nytida samt från 
Frösunda till Funktionsstöd LSS Egen regi.  
 
Ett frågeformulär som Bräcke Diakoni använder har många svåra ord. Bräcke Diakoni 
är informerade om problemet och IRF har fått i uppdrag att jobba med dokumentet och 
föreslå ändringar.  
 
Gruppen gick tillsammans och tittade på filmen Catwalk med Glada Hudikteatern. 
Inför aktivistveckan i september gjorde IRF intervjuer av alla styrelsemedlemmar, som 
sedan presenterades på vår hemsida under vecka 40. 
 
Gunilla och Inger har hälsat på vår språkvän som vi inte träffat så ofta på grund av 
Corona-pandemin. 
 
Vid sista mötet för hösten planerades vårens dans samt en ny utomhusaktivitet som IRF 
tänker starta i vår. 

 
Media 
Vår hemsida och Facebook-sida har uppdaterats regelbundet under året. Vi vill upp-
mana alla att gå in på hemsidan för att söka information om vår förening och våra aktivi-
teter. Har du Facebook så gå in och Gilla vår sida så får du de allra senaste uppdate-
ringarna och tips på saker som händer. 
  
FUB Falkenberg har numera en offentlig mejladress: info@falkenberg.fub.se  
 

Information till medlemmar och allmänhet 
Medlemsbladet FUB-Nytt har utkommit med två 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 

 

mailto:info@falkenberg.fub.se
http://www.fub.se/lokal/fub-falkenberg
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Administration 
Utöver styrelsens administrativa arbete har Bild- & Datagruppen på Dagcenter/Bräcke 
Diakoni hjälpt föreningen med diverse administrativa arbetsuppgifter. 
 

Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit digitalt i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, 
läns- och lokalnivå.  
 

Representation 
I FUB Hallands styrelse har Karin Borgström varit vice ordförande, Inger Myrén leda-
mot, Monica Carlsson sekreterare och adjungerad ledamot. Willy Engebrethsen och 
Gunilla Karlsson har också varit adjungerade ledamöter. Gunnel Carlsson har varit 
ledamot och sammankallande i FUB Hallands valberedning.  
 
Gunilla Karlsson är ledamot av Inre Ringen Sveriges styrelse med Monica Carlsson 
som handledare. 
 

Året som medlemsrådgivare – Karin Borgström 
Året har naturligtvis präglats av pandemin. Flera träffar med Anhörigstödet har ställts in. 
Det blev heller ingen informationskväll där jag kunde informera om FUB.  
 
I slutet av året anställdes Karin Rydén som funktionsrättslots. Uppdraget innebär bl a att 
informera och vägleda personer till rätt instans. Vi ser fram emot mer information under 
våren 2021. 
 
Många frågor har handlat om Corona och hur man ska förhålla sig till det. Daglig verk-
samhet har hållit öppet och anpassat sig efter Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. Deltagare som valt att stanna hemma på grund av rädsla för smittorisk har ändå 
fått sin habiliteringsersättning.  
 
Rekommendationer i vissa gruppbostäder har av de boende tolkats som besöksförbud, 
men en sådan begränsning är inte laglig.  
 
Under årets sista dagar undrar många över vaccinet och hur det ska hanteras. Vuxna 
personer med LSS-insatser eller personlig assistans ska få vaccin i fas 2, som beräknas 
bli i februari. 
 
Årets fortbildning för rättsombud och medlemsrådgivare skedde digitalt och handlade  
bland annat om brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning, samverkan med rätts-
vårdande myndigheter, ett fall om svåra missförhållanden, skolfrågor och individuell 
plan. 
 

Året som Rättsombud - Willy Engebrethsen 
Uppdraget som rättsombud i Falkenberg under 2020. 
 
Ett uppdrag som har varit lite speciellt handlar om Gabriella. Det har varit en artikel i HN 
om henne. Hon fick i vuxen ålder en hjärnblödning. Som en viktig del i rehabiliteringen 
har Gabriella gått på Furuboda Folkhögskola och en kurs som heter ”På väg igen”.  



7 

 

 
 
 
Under den sista terminen vände sig föräldrarna och Gabriella till myndighetsavdelning-
en och ansökte om stöd för att hon skulle vara bättre förberedd på ett så självständigt 
boende och sysselsättning som bara är möjligt. Att behovet av utökat stöd fanns var alla 
överens om. Jag har som rättsombud deltagit på möten med socialchef, myndighetsav-
delningen och två gånger med socialutskottet, men utan att ett adekvat stöd medges.  
 
Motivering till att inte kunna ge ett adekvat stöd berodde på egna kommunala riktlinjer, 
som tjänstemännen måste rätta sig efter och tolkning av lagstiftning.  
 
Flera ärenden har handlat om att insats beviljats men inte i enlighet med upplevt behov. 
Övriga ärenden som jag varit engagerad i har handlat om problem inom boendestöd, 
assistans, kortidsvistelse, särskolan, habiliteringen och att få boende i grupp- eller 
servicebostad som är lämpligt utifrån aktuell funktionsnedsättning. 
 
2020 har varit ett dåligt LSS- och assistans-år i hela landet. Bland annat så visade 
”Uppdrag granskning” den 18 oktober ett program, som beskrev hur övergrepp och 
missförhållanden inom LSS sker och den totala rättslösheten som råder.  
 
Med en förhoppning om ett bättre 2021 för alla med behov av stöd enligt LSS och assi-
stansen lämnar jag denna rapport. 
 
Willy Engebrethsen 
Rättsombud för Riksförbundet FUB 
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(Org.nr 849000 – 5751) 

 
 

Kommentarer till bokslut per 2020-12-31 
 
 
Vid slutet av året uppgick våra likvida medel till 415 507 kr (f å 377 035 kr), se 
balansräkningen under tillgångar. 
 
Vi hade skulder på 5 883 kr (f å 9 775 kr). 
 
I år har en del av aktiviteterna FUB tänkt anordna behövt ställas in, men vi har ändå fått 
in 11 300 kr (f å 17 880 kr) genom de som har kunnat genomföras. Kostnaderna har 
uppgått till 24 329 kr (f å 31 575 kr). 
 
Lotterier har gett ett tillskott på 10 369 kr (f å 22 001 kr). Då flera aktiviteter blivit 
inställda har det även påverkat försäljningen av Sverigelotter, som vi framförallt säljer i 
samband med aktiviteter. 
 
Medlemsavgifterna har gett intäkter på 22 360 kr (f å 20 480 kr). 
 
I början på året fick vi ta emot en minnesgåva om 13 750 kr. 
 
Årets resultat är en vinst på 45 778 kr (f å en vinst på 17 205 kr).  
 
I år var tanken att FUB och Inre Ringen skulle delta i flera utbildningar och kurser och 
en stor del av budgeten var avsatt till det. Tyvärr har inga utbildningar, kurser, större 
möten eller liknande genomförts. Detta har bidragit till att årets resultat blev en betydligt 
större vinst än väntat. 
 
 
Falkenberg 2021-01-16 
 
Linn Angel 
Kassör FUB Falkenberg 
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(Org.nr 849000 – 5751) 

 Balansrapport      

 Tillgångar    2020-12-31  2019-12-31 

  Anläggningstillgångar     

   Humanfonden   42 721  39 307 

  Omsättningstillgångar     

   Kassa   485  637 

   Bank   63 498  25 694 

   Placeringskonto  76 403  75 704 

   Falkenbergskonto  275 121  275 000 

 Summa tillgångar   458 228  416 342 

         

 Skulder och eget kapital     

  Eget kapital      

   Eget kapital   406 567  389 362 

   Årets resultat   45 778  17 205 

  Kortfristiga skulder     

   Leverantörsskulder  5 883  9 775 

 Summa skulder och eget kapital 458 228  416 342 

         

 Resultaträkning tiden 2020-01-01 till 2020-12-31   
         

 Intäkter   2020  2019 

  Aktiviteter   11 300  17 880 

  Lotterier   13 369  27 426 

  Loppis   0  11 351 

  Medlemsavgifter  22 360  20 480 

  Kommunala bidrag  40 000  30 000 

  Övriga bidrag och gåvor 30 869  12 831 

  Finansiella intäkter  7 973  12 749 

 Summa intäkter   125 871  132 717 

         

 Kostnader      

  Aktiviteter och möten  -24 329  -31 575 

  Lotterier   -3 000  -14 401 

  Loppis   0  -2 375 

  Inre ringen   -2 884  -11 350 

  Trycksaker   0  -4 675 

  Övriga externa kostnader -37 104  -35 210 

  Övriga kostnader  -3 895  -3 957 

  Styrelsens arvode, kurser och konferenser -8 881  -11 969 

 Summa kostnader  -80 093  -115 512 

         

 Årets resultat   45 778  17 205 
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VERKSAMHETSPLAN 2021 
 

Mål och teman för FUB Falkenberg 2021  
- Bevaka konsekvenser av pandemin för personer med intellektuell funktionsned-
 sättning 
- Skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels  
 genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem. 
- Under pågående pandemi anpassa möten efter myndigheternas rekommen-
 dationer och stödja våra medlemmar i digitalt deltagande. 
- 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 intellektuell funktionsnedsättning 
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 intellektuell funktionsnedsättning 
 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  
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- bevaka och följa utvecklingen inom de upphandlade och de egna verk-
 samheterna, speciellt avseende på eventuella konsekvenser av personal-
 minskningar 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 Falkenberg och handledare genom att avsätta medel i 
 budgeten. 
 
 
 
 
 
 


