
                                        
 
 

                                                  Årsberättelse  

                     Inre Ringen Falkenberg 2020 

 

 
Under 2020 har Inre Ringen Falkenberg (IRF) haft 5 
medlemmar och tre handledare. En medlem är vilande. 
IRF har haft 7 möten under 2020. 
 

 

 

 
Året började i vanlig ordning med planering av årsberättelse 
och verksamhetsplan inför årsmötet. På årsmötet 7/3 framförde 
IRF sin årsberättelse 2019 i bildspel och text. Några dagar 
senare slog Corona-pandemin till. 
Vem kunde ana att det skulle pågå hela året. 
 

 

 
IRF har gjort vad de kan för att jobba vidare. 
Möten har genomförts fysiskt, både inomhus och utomhus 
samt digitalt. Vi tycker det fungerar bra med digitala möten. 
Våravslutningen blev en grilldag hos Kristina i Ätrafors. 
 

 

 
 

 

 
På hösten 2019 hade kommunen äntligen bestämt att införa 
Följa med kortet/Pluspolarkortet under 2020. Kortet ger 
personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) möjlighet 
att ta med en assistent, kompis eller anhörig till olika 
idrottsevenemang, konserter, teatrar med mera, som extra stöd 
och hjälp. 
 
Detta har vi följt upp och arbetat fram tillsammans med LSS 
Fritiden. Kortet ger också nya arbetsuppgifter åt daglig 
verksamhet. 
Nu kan vi stolt berätta att Pluspolarkortet är klart. 
 

 

 

 
Funkisfestivalen återkom även 2020. Det är en höjdpunkt 
under året som IRF följer och deltar i. Inger satt med i juryn och 
Hasse deltog i kören. 
 
 
 



                                        
 
 

 

 

 
 
Filmen Catwalk hade premiär i februari och IRF såg den 
tillsammans. En mycket bra film som vi tycker att alla borde se. 
 
 

 

 

 
Dans Fusion/Dans Fuego blev en viktig träffpunkt under 
pandemin. 
Många av dansdeltagarna valde att inte komma. IRF vara 
friska och fortsatte att träffas varannan tisdag. Det gav 
möjlighet att träna in nya danser inför hösten. I november 
stängdes gymnastiksalen så dansen fick ställas in de två sista 
gångerna. Det var tråkigt. 
 

 

 
På grund av pandemin så blev också mycket av det IRF skulle 
medverkat i inställt: 
Riksstämma, Pridefestival, Hallandsloppet, Sparbanksdagen, 
Konferens i Tylebäck m.m. 
 

 

 

 
Under 2020 har IRF vid varje möte gått igenom God Mans-
häftet sida för sida och diskuterat. Gode män är viktiga och har 
ett viktigt uppdrag. 
 

 

 

 
Under året har det varit upphandling av viss daglig verksamhet 
och boenden. Attendos boenden och dagliga verksamheter 
togs över av Nytida. Korttids, ledsagning, boendestöd och 
Frösundas boenden togs över av Funktionsstöd LSS/ Egen 
regi, Falkenbergs Kommun. IRF har bevakat och tycker att 
övergångarna har fungerat bra. 
 

 

 

 
Vår språkvän har vi inte träffat så mycket, men i höstas gjorde 
Gunilla och Inger ett besök. Projektet är nu avslutat i 
kommunen men vi fortsätter att hålla kontakt. 
 
 
 
 
 
 



                                        
 
 

 

Arbetet med aktivitetsspaning blev inte vad vi tänkt. Många 
aktiviteter ställdes in. 
Vi har inte fått svar på vårt önskemål om länkar till aktiviteter 
på kommunens hemsida. Detta ska vi ta tag i igen under 2021. 
 

 

 

 
Begriplig text är alltid aktuellt.  
IRF har fått uppdrag från Bräcke Diakoni om att göra ett 
frågeformulär lite enklare. IRF har klagat på att det är många 
svåra ord. 
 

 

 

 
IRF kontrollerade vad det innebär att LärVux övergått till 
Komvux med särskild utbildning. Inga förändringar mer än att 
det finns fler kurser att välja mellan.  
 

 

 

 
Inför aktivistveckan hade IRF intervjuat alla som ingår i FUB 
Falkenbergs styrelse. Intervjuerna presenterades på FUB:s 
hemsida varje dag under veckan.  
 
Vid öppet hus under aktivistveckan hade IRF presentation av 
Dans Fuego utomhus. 
 

 

 

 
Under hela året har det mesta handlat om Corona. Det har 
varit jobbigt. Vi har haft bra samverkan med kommunen och vi 
tycker att vi i Falkenberg ändå har haft det bra. Ingen 
stängning av daglig verksamhet och HAB-ersättningen har 
betalats ut även till dem, som valt att stanna hemma på grund 
av riskgrupp eller rädsla för smitta. 
 
IRF var med och tog fram förslag på frågor till en Corona-enkät 
som Inre Ringen Sverige skulle ta fram. 
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