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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordföranden har ordet: 
Vi går mot den andra sommaren i corona-
pandemin. Fortfarande måste vi hålla ut och 
följa restriktioner trots att alla är trötta på det. 
 

Vi går mot ljusare och varmare tider och 
hoppas på en snar förbättring av smittsprid-
ningen. FUB anpassar aktiviteter och hittar 
på saker utomhus.  
 
Vårt samverkansarbete sker fortfarande 
genom digitala möten. I vårt samverkans-
arbete har vi bland annat haft dialogmöte 
med Falkenbergs kommun och fackförbundet 
Kommunal gällande ambitionen ”Heltid som 
norm” och vilka konsekvenser det kan få 
inom LSS-verksamheter.  
 
I maj ska vi ha samverkansmöte med 
Särskolan och prata med rektorer och chefer 
inom grundsärskolan och gymnasiesär-
skolan. FUB kommer att ta upp frågor om 
särskolans nya namn och läroplan, digitalt 
utanförskap, övergång från skola till arbete/ 
daglig verksamhet m m. Vi behöver hitta fler 
unga medlemmar och familjer som har 
erfarenhet av skola, fritids och korttids i sin 
vardag. Kom gärna med förslag på hur vi 
tillsammans kan jobba med dessa frågor. 
 
Jag hoppas att vi alla medlemmar snart ska 
kunna träffas igen. 
Ha en skön sommar! 
Karin Borgström 
 

Årsmöte 2021 
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt.  
22 medlemmar deltog inklusive styrelse och 
valberedning. 
 
 

Karin Borgström hälsade alla välkomna och 
gjorde en liten tillbakablick på året som gått. 
 
Karin Borgström var ordförande och Monica 
Carlsson sekreterare för årsmötet.  
 
Alla val gick igenom enligt valberedningens 
och styrelsens förslag. 
 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

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

Ersättare Elin Andersson 
 Kamilla Björklander 
 Vakant 

Arbetsutskott Karin Borgström 
 Monica Carlsson 
 Inger Myrén 

Adjungerade Willy Engebrethsen 
ledamöter Christer Eklund 
 Jane Qvarnström 

 
Aktivitetskommittén 
Aktivitetskommittén försöker trots pandemin 
att skapa och genomföra aktiviteter. Det finns 
alltid möjlighet att hitta lösningar på de flesta 
aktiviteter 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.  
 

http://www.fub.se/falkenberg
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Det blir inget sidvagnsrally i år tyvärr. SVEA 
Motorcykelklubb skjuter fram det till 2022.  
I stället åker vi hem till Ann-Margret på 
Krabbelur-fest i hennes trädgård.  
 
Midsommarfest kommer vi att ha i år på 
Murarvägen 43, i trädgården. 
 
Grillparty i Ringsegård blir det i juli om vädret 
är med oss i år. Cruising planeras i augusti. 
Se inbjudningar i detta utskick. 
 
Till alla våra aktiviteter gäller anmälan tills 
vidare. 
 

Inre Ringen Falkenberg/IRF 
Gruppen har haft flera digitala möten under 
våren. Pandemin har lärt oss att hantera 
digitala verktyg och vi har förstått att med rätt 
stöd och hjälp så fixar många av våra 
medlemmar detta. IRF hade sitt första 
fysiska möte den 17/4. En heldag på Café 
Pärlan. Det var många viktiga frågor som 
diskuterades och planerades.  
 
Den 6/4 fick vi besked från kommunen att vi 
får komma in i Fajansskolan igen och dansa. 
Det var jätteroligt. Vill du vara med måste du 
anmäla dig. Tisdagar jämna veckor. 
 
IRF ordnar stadsvandringar under våren. 
Dessa blev snabbt populära. Vi går runt i 
olika bostadsområden i stan och berättar om 
området. Deltagarna kan själv berätta om de 
har några egna minnen från området.  
 
Promenaden avslutas med fika om man vill. 
Dansen och stadsvandringarna kommer att 
fortsätta till hösten. 
 

Webbsida/Facebook/Mejl 
FUB Falkenberg har både webbsida och 
Facebook-sida. Gå gärna in och Gilla vår 
Facebook-sida, då får du de senaste 
uppdateringarna om vad som händer i vår 
förening. Vi har idag ca 350 följare men vi 
kan bli ännu fler. 
 
Har du en mejladress så ser vi gärna att du 
meddelar den till Monica Carlsson:  
monica.c47@telia.com  
eller telefon 070 – 638 60 04.  
 

Då får du ditt utskick via mejl snabbare och 
hjälper oss att minska kostnaderna för portot.  
 
FUB Falkenberg har numera en allmän 
mejladress till föreningen: 
info@falkenberg.fub.se 
 
Vi får då och då in klagomål på att vår 
webbsida ’FUB Falkenberg’ är svår att 
Googla på. Man får inte det resultat man vill. 
Efter att FUB på riksnivå bytte plattform för 
ett par år sedan så blev allas webbsidor 
svåra att googla på. 
 
Detta är felanmält och vi i Falkenberg 
kommer att göra ännu en felanmälan då 
detta är ett problem. 
 
Däremot kan man söka: 
www.fub.se/falkenberg utan problem.  
Då kommer man rätt. 
 

Kassör 
Inger Myrén har tillfälligt tagit över kassörs-
uppdraget i föreningen, men FUB Falkenberg 
söker fortsatt en kassör för 2021 som tar 
detta uppdrag.  
 
Vi ber alla om hjälp att hitta lämplig person. 
Har du förslag på person eller att du själv 
kan tänka dig uppdraget så ta kontakt med 
någon i styrelsen. 
 
Årets ”Bästa LSS-kommun”? 
2019 kunde man läsa i HN om den politiska 
visionen om att nomineras till att bli årets 
”Bästa LSS-kommun”. Det var 1:e vice 
ordföranden i Socialnämnden, Andreas 
Engebrethsen, som beskrev sin vision för 
kommunens inriktning för framtidens LSS: 
 
”Nu finns den politiska viljan och självför-
troendet att utveckla och förbättra LSS. För 
att lyckas behövs tre saker: 
Politisk vilja, kunskap och kontroll över 
verksamheterna.” 
 
Tävlingen - Årets bästa LSS-kommun - 
utlystes 2015 av HejaOlika/Föräldrakraft och 
ABH Utbildning. 
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”Självbestämmande, inflytande, personlig 
integritet och delaktighet har varit ledorden 
för juryns bedömningar. Syftet har varit att 
lyfta fram goda exempel och stimulera till bra 
insatser enligt LSS, lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade.  
 
Vi hoppas helt enkelt att priset kan skapa 
goda spiraler som hjälper utvecklingen 
framåt.”  
 
Bengt Westerberg, tidigare socialminister 
och den som skrev förarbeten till LSS, sitter 
bland annat med i juryn. 
 
Hur har man då lyckats med ambitionen att 
få till förbättringar inom LSS? 
 
Frågan har ställts till Socialnämndens ord-
förande i Falkenbergs kommun, Kerstin 
Rosell, och hon svarar så här angående vad 
som gjorts och hur man tänker framåt: 

”Det första vi i Falkenberg gjorde när vi fick 
politisk majoritet var att ta tillbaka 75 % av 
Gruppboenden, Serviceboenden, Ledsa-
garservice, Korttidsboende, Avlösarservice 
och Boendestöd i egen regi.  
 
Tidigare var det utlagt på privata utförare. Vi 
ville ha bättre insyn och kontroll i verksam-
heterna. Vi ville öka kunskapen om LSS 
både bland tjänstemän, politiker och övriga 
medarbetare för att förbättra för brukarna/ 
omsorgstagarna/de boende. 

För att öka kunskapen har vi på Social-
nämndens möte haft en timmes utbildning 
gällande LSS och Personlig Assistans. En 
bra början men mer behövs. 

Vi har i slutet av 2020 tagit bort begränsande 
riktlinjer och ersatt dessa med ’vägledning 
och handbok för myndighetsutövning enligt 
LSS’, se artikel i HN 16/12 2020. 

Vi är medvetna om att nuvarande kvalitets-
mätningar är otillfredsställande med låga 
svarsfrekvenser, lågt antal deltagande. Våra 
ambitioner är att göra detta bättre och mer 
träffsäkert. Under 2020 har fokus legat på att 
utveckla kommunikation och delaktighet. En 
känsla av delaktighet är en viktig kvalitets-
faktor. En annan är personalens förutsätt-
ningar och arbetsvillkor. 

Vi har ett stort ökat fokus på LSS och har 
förhoppningar om att det kommer ge resultat. 
Ökad rättssäkerhet och trygghet för mål-
gruppen är ett av målen. I samband med 
återtagandet av LSS-verksamheter har en 
egen organisation inom LSS startats som 
betecknas Funktionsstöd LSS Egen Regi 
med en mycket engagerad och kunnig chef 
som vi har ett gott samarbete med. 

Vi har även haft som syfte och mål att 
samverkan med intresseorganisationerna 
inom LSS ska fungera bättre än vad det 
tidigare gjort. 

Även för Kommunala Funktionsrättsrådet har 
vi strävat efter förbättringar och ökad delak-
tighet. Att lyssna på målgruppen och deras 
företrädare ger politiken en grund att fatta 
bra beslut på. 
 
Det nya fokuset på LSS har förutom ovan-
stående resulterat i ett ”Pluspolarkort” (dock 
på FUB:s initiativ, red anm) och bevarat målgrup-
pens rätt att fortsatt kunna nyttja vår fina 
aktivitetsbassäng på Klitterbadet. 

Ett gott samarbete och tydlighet mellan 
politiken, förvaltningen och intresseorganisa-
tionerna är en nyckel till att lyckas och vi ser 

att detta nu finns.” 
 
Nytt arvfondsprojekt 
Funktionsrätt Sverige får medel för att starta 
en Funktionsrättsbyrå. 
 
”Alla med en funktionsnedsättning ska kunna 
vända sig dit för att få sina rättigheter till-
godosedda. Det blir allt svårare för personer 
med funktionsnedsättning att få sina rättig-
heter av stöd och många får kämpa på egen 
hand mot myndigheters jurister trots funk-
tionsnedsättningar och sjukdomar”, kommen-
terar Nicklas Mårtensson, kanslichef för 
Funktionsrätt Sverige. 
 
Målgrupp är personer med funktionsned-
sättning över 18 år och anhöriga som be-
höver stöd, råd och praktisk hjälp i frågor 
som rör rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Verksamheten ska byggas upp stegvis. 
Projektet planeras att starta till hösten. 
Detta kan förhoppningsvis avlasta FUB:s 
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Rättsombud som har fått alltmer att göra de 
senaste åren på grund av nerdragningar och 
försämringar inom LSS och assistansen. 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisa-

tion för mänskliga rättigheter. Medlemmar är 46 

funktionsrättsförbund som tillsammans representerar 

cirka 400 000 människor. Målet är ett samhälle för 

alla.  
 

Socialstyrelsens rapport om 
kompetens i LSS-bostad 

Den 23 april anordnade Socialstyrelsen 
tillsammans med SKR (Sveriges kommuner 
och regioner) ett webbinarium (möte genom 
datorn) som handlade om en kartläggning av 
kompetensen inom ”Bostad med särskild 
service”. 
 
Kartläggningen och rapporten gav en dyster 
och allvarlig bild över den kompetensbrist 
som råder och vilka konsekvenser det får för 
de boende. 
 

Bland annat så hade man noterat att de 
missförhållanden och övergrepp som 
anmälts som Lex Sarah, hade en direkt 
koppling till kompetensbrist samt icke 
närvarande chefer. 
 
Webbinariet kommer att gå att lyssna på i 
efterhand tillsammans med kommentarer 
från bland annat FUBs Eva Borgström. 
 
Så här skrev man i inbjudan: 
"Hur kan resultaten användas för att utveckla 
arbetet och ge ett bättre stöd för brukarna? 
 
Vad kom Socialstyrelsen fram till?  
 
Vad händer framöver?  
 
Vad säger brukarrörelsen, IVO och 
kommunerna om kartläggningen?  
 
Hur använder vi resultaten för att stärka 
kompetensen hos personalen och ett ge gott 
stöd till brukarna? 
 
Deltar gör bland andra Karin Flyckt och 
Kristina Lindholm från Socialstyrelsen,  
Eva Borgström från Riksförbundet FUB och 
Mats Jansson från Autism och Asperger-
förbundet, Lennart Wennberg från Inspek-

tionen för vård och omsorg (IVO) samt Ulrika 
Lifvakt och Anna Thomsson från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 
 
Webbinariet vänder sig till chefer på alla 
nivåer, politiker, verksamhetsutvecklare, 
stödpedagoger och liknande." 
 
FUB Falkenberg kommer att lägga ut en länk 
för dem som vill lyssna på webbinariet på vår 
hemsida. 
 
 


