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Verksamhetsberättelse Falu FUB år 2020. 
Styrelsen för föreningen antog en ambitiös verksamhetsplan 
vid årets början med ambitionen att genomföra flera 
utåtriktade aktiviter under året. Då ”Covid-19” blev verklighet 
i mars så blev följden att vi tvingades ställa in de tilltänkta 
aktiviteterna bl.a. familjedagen på Liljan och länsdansen.  

Föreningen hade 175 medlemmar vid årsskiftet. 
Målsättningen var att öka medlemsantalet till 220 under året. 

Det har varit svårt att nå ut till presumtiva medlemmar då 
”Covid-19” begränsat möjligheten att få till fysiska möten. 

Medlemsrekrytering står dock högt på agendan under 2021. 

Falu FUB har deltagit i Funktionshinderrådets samtliga möten 
under året. Rådet består av representanter från handikapps- 
rörelsens samt enhets chefer på några kommunala 
förvaltningar och förtroendevalda politiker. 

Föreningen Falu FUB är medlem i Funktionsrätt Falun som är 
en paraplyorganisation för handikapporganisationerna inom 
Falu Kommun. 

Falu FUB har deltagit på Funktionsrätts alla möten under året. 
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Föreningen Falu FUB:s årsmöte hölls den 20 februari med ca 
20 deltagare. Mötet var stillsamt och förslaget på styrelsens 
sammansättning godkändes.  

Val av representanter till de olika organ där föreningen är 
representerade, styrelsearvoden, m.m. klubbades igenom 
utan några synpunkter från deltagarna.  

Lars Jalkevik avgick som ordf. för FUB Dalarna på föreningens 
årsmöte. Curt Boman kvarstod som kassör i FUB Dalarna och 
Kent Öyen valdes in i styrelsen. Lena Andersson kvarstod som 
ersättare. 

Projektet Falu Frispel har fortsatt under året med ca 20 
deltagare. 

Under våren ställdes Falu Frispel in pga ”Covid-19”. Efter 
sommaren flyttades arrangemanget några gånger utomhus 
till Lilltorpet. Planen var att man skulle sedan skulle försöka 
träffa halva gruppen varannan vecka inne på Kulturhuset 
Tio14, men det ställdes in för det kändes inte tryggt.  
From januari 2021 så träffas man vi Teams-länk.  
 
Klippans verksamhet har fungerat bra med regelbundna 
sammankomster under handledare Per Moréns ledning. 
Bland annat har klippan deltagit i radio programmet Wolf FM 
88,8 där var och en från klippan fått berätta om sin vardag 
och sitt arbete inom daglig verksamhet och alla fick önska sin 
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egen favorit musik.  P.g.a. riskerna med ”Covid-19” så 
beslutades att pausa verksamheten i december år 2020. 

 

Mycket positivt är beslutet i Socialnämnden att söka statliga 
medel för att stärka habiliteringsersättningen och att den 
ligger på en fortsatt hög nivå även under år 2021.  

Samarbetet med LSS-enheten har fungerat bra och vi har haft 
hjälp av dem med bl.a. distribution av brev till alla 
gruppbostäder inom Falu Kommun. 

Styrelsen i Falu FUB beslutade att nominera Falu Kommun till 
årets LSS-kommun i Sverige.  

Det har inneburit en hel del med kontakter med tjänstemän 
och politiker under året. 

Tyvärr bestämde tidningen Föräldrakraft som arrangerar 
tävlingen att avbryta tävlingen p.g.a.”Covid-19”.  

Tävlingen ”Årets LSS Kommun” ska åter igen genomföras 

år 2021. Falu FUB:s Styrelse har beslutat att söka priset igen 
2021 och kan då föra fram det arbete som då har lagts ned 
under år 2020. 

 

 

             


