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Länsförbundet FUB i Halland har under 2016 haft följande sammansättning: 

 
Ordförande Kerstin Tegnér, Kungsbacka, ordinarie 
Vice ordförande Karin Borgström, Falkenberg, ordinarie 
 
Sekreterare Monica Carlsson, Falkenberg, adjungerad 
 
Kassör Berit Svensson, Varberg, adjungerad 
 
Övriga ordinarie ledamöter Ingela Glimtén-Hallgren, Kungsbacka 
  Lennart Nilsson, Varberg 
  Hans Nilsson, Halmstad 
  Eivor Baumgarten, Laholm 
 
Ersättare Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka 
  Håkan Palmén, Varberg 
  Ingvar Birgersson, Laholm 
 
AU  Kerstin Tegnér, Karin Borgström, Monica  
  Carlsson och Berit Svensson 
Adjungerade ledamöter  
Styrelsen Monica Carlsson, Falkenberg 
  Willy Engebrethsen, Falkenberg 
  Berit Stensson, Varberg 
 

Medlemsrådgivare Eva Nilsson, Varberg 
  Karin Borgström, Falkenberg 
  Helene Stensson, Laholm 
Hallandsklippan 
Ordinarie Gunilla Karlsson, Falkenberg 
Handledare Monica Carlsson 
Ersättare Sven Hallgren, Kungsbacka 
Handledare Ingela Glimtén-Hallgren 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen, Falkenberg 
 
Revisorer Ann-Sofie Borglund, Varberg 
  Evert Jansson, Halmstad 
 
Ersättare Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka 
  Arne Svärd, Falkenberg 
 
Valberedning Arnold Hallgren, Kungsbacka, sammankallande 
  Håkan Stener, Varberg 
  Gunnel Carlsson, Falkenberg 
  Ingvar Nilsson, Halmstad 
  Lars Jönsson, Laholm 
 
Regionhandikapprådets  Britt Rehbinder, Varberg, ordinarie (2014 – 2018) 
Referenskommitté Hans Nilsson, Halmstad, ersättare (2014 – 2018) 
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Representation: Kerstin Tegnér: 

  Ordförande i Riksförbundets Stiftelsen ALA 
  (Anpassning till Liv och Arbete) 
  Lekmannarevisor i RFUB 
 
  Willy Engebrethsen: 

  Sakkunnig för Länsförbundet i kontakter med myn-
digheter, Rättsombud RiksFUB, 

   
  Nils Granstrand: 
  Ansvarig för stadgefrågor i Länsförbundet 
 
  Ingela Glimtén-Hallgren: 
  Studie- och ekonomiansvarig för länets 

Katrinebergskurser 
 
  Eva-Lis Boman 

Studieansvarig för länets Katrinebergskurser 
 
  Isabel Wigfors 
  Ledamot i valberedningen i RFUB 
 
  Gunilla Karlsson: 
  Ordförande i Hallandsklippan 
  Ledamot i Riksklippans styrelse 
  Adjungerad ledamot i LänsFUB 
   
  Sven Hallgren: 
  Vice ordförande i Hallandsklippan 
 

Hallandsklippan 
Gunilla Karlsson, ordf, Falkenberg 
Sven Hallgren, vice ordf, Kungsbacka 
Andreas Agstål, Kungsbacka 
Johanna Barkhult, Kungsbacka 
Peter Hultgren, Kungsbacka 
Anna Tegnér, Kungsbacka 
Anette Strandberg, Varberg 
Elin Anderson, Falkenberg 
Hasse Jansson, Falkenberg 
Cecilia Andersson, Falkenberg 
Joanna Göransson, Falkenberg 
Judith Andersson, Halmstad 
Ann-Charlotte Elfstrand, Halmstad 
Ann-Kristin Eriksen, Halmstad 
Jessica Hansson, Halmstad, vice sekr 
Jesper Jönsson, Halmstad 
Camilla Kärrsten, Halmstad, sekr 
Hanna Sandvall, Halmstad 
Peder Sjögren, Halmstad 
10 handledare deltar i Hallandsklippans möten. 
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Verksamhetsåret 2016 
 
Protokollförda sammanträden 
Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sam-
manträden. 
 
Medlemmar 
Länsförbundet består av fem lokalföreningar: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 
Halmstad/Hylte och Laholm. 
 
Årsmöte 
Årsmötet hölls i Hamnkrogen, Falkenberg, den 13 april. 40 personer deltog. Monica 
Rudqvist, Falkenberg, höll i ordförandeklubban och Monica Carlsson, Falkenberg, var 
sekreterare.  
Willy Engebrethsen, Falkenberg, informerade om LänsFUBs projekt ”LSS-lagens till-
lämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter”. 
 

Efter årsmötesförhandlingarna kunde vi avnjuta en god middag. 
 

Förbundsstämma och FUB Forum 20-22 maj i Stockholm 
Tema på FUB Forum var ”FUB igår, idag och imorgon”. 
På förbundsstämman behandlades stadgeenliga ärenden såsom val av styrelse och 
övriga funktioner, motioner, ekonomi m m samt verksamhetsinriktning för 2017. 
 
Från LänsFUB deltog Willy Engebrethsen, Gunilla Karlsson med handledare Monica 
Carlsson, samtliga Falkenberg. 
 
Samverkan 
Styrelsen för Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret bl a samverkat 
med lokalföreningarna och kommunerna, stöttat Hallandsklippan och Katrinebergs-
kurserna samt behandlat aktuella frågor från Riksförbundet FUB. 
Samverkan har också skett med Region Halland och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Föreläsningar  
Inga föreläsningar arrangerades under 2016. 
 
Halmstad Arena Bad 
Länsförbundet har sponsrat en aktivitet i Halmstad Arena Bad. 63 personer från lokal-
föreningarna i Falkenberg, Halmstad och Laholm deltog och hade en mysig kväll i badet 
den 1 oktober.  
 
Hallandsklippan 
 
Utdrag ur Verksamhetsberättelse för 2016 

 Hallandsklippan har bestått av 19 ledamöter. 
 Gunilla Karlsson, Falkenberg, har varit ordförande, Sven Hallgren, Kungsbacka,  
 vice ordförande och Camilla Kärrsten, Halmstad, sekreterare. 
 

 Ett protokollfört årsmöte den 6 februari samt två protokollförda medlemsmöten den 6 
februari och den 8 oktober. 
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 Den 6 februari diskuterade vi bl a habiliteringsersättningen i de olika kommunerna, 
förslag på teman under kommande möten 2017. Vi övade även Linedance för upp-
träde under middagen på kvällen. 

 Det var många som inte kunde delta på Riks-Klippans gala i Stadshuset i Stockholm den 5 
december 2015 på grund av storm och stillastående tåg. Därför ordnade Hallandsklippan en 
egen gala med en meny som liknande den vi fick på galan i Stockholm. Vi hade också trevlig 
underhållning. 

 Den 8 oktober hade vi vårt medlemsmöte i Kungsbacka. Utöver sedvanlig inform-
ation från Riks-Klippan och de lokala sektionerna så åt vi en god lunch bestående av 
tacos med tillbehör. Efter lunch spelade vi bowling – en uppskattad aktivitet. 

 
Riksklippan 

 Styrelsemöten i mars, juni, september och november i Stockholm. 

 Riksstämma den 19 - 20 maj i Stockholm. 

 Delar av Riks-Klippans styrelse har deltagit i flera möten gällande LSS samt i dialog-
möten m fl. 

 
Projekt 2016 
Willy Engebrethsen/Delta Konsult har under 2016 fortsatt projektet ”LSS-lagens 
tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitets-
säkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets” för Länsför-
bundet FUB i Halland. 
 
Syftet med projektet är att stärka rättsskyddet och skapa bättre garantier för att kvalitén 
i kommunala och upphandlade verksamheter ges enligt LSS-lagstiftningens grundläg-
gande intentioner. 
 
Ett av de viktigaste medlen att nå detta mål är att sprida kunskap och då framförallt till 
företrädare i form av god man, förvaltare eller anhörig. 
 
Några projektaktiviteter under året: 

 Fortsatt följa upp Frösundas boende i Halmstad. Bl.a. genom kontakt med 
ordförande för Socialnämnden, Ella Kardemark, möten med anhöriga/ 
företrädare, tidningsartiklar och kontakt med IVO. Begärde att en ”haveriut-
redning” skulle göras för att få en bild av hur det kunnat bli så här illa utan att 
kommunen agerat. 

 Varit aktiv i ny upphandlingsprocess i Falkenberg av daglig verksamhet och 
grupp- och servicebostäder utifrån ett kvalitets- och rättssäkerhetsperspektiv. 

 Följer konsekvenserna av att Frösunda sedan den 1 november ansvarar för 17 
grupp- och servicebostäder i Falkenberg. Bl.a. genom att delta i 
samverkansmöten med Frösunda. 

 Föreläst på godemans-utbildning i Halmstad och Kungsbacka, informerat om 
projektet för Vänsterpartiet i Halmstad. 

 Deltagit på godemans-träffar i Falkenberg. 

 Genomfört medlemsträffar för FUB i Falkenberg om boende. 

 Följer Regeringens LSS-utredning. 

 Fortsatt ta del av nya förvaltnings- och kammarrättsdomar. 

 Aktiv på Facebook. 

 Föreläsning på Vårdvux i Falkenberg. 

 Föreläsning i Halmstad ”Efter särskolan” där jag bl.a. presenterade projektet. 
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 Fortsatt följa olika ärenden genom rättsprocessen. I Kungsbacka handlade ett 
ärende om kontakperson där vi först förlorade i Förvaltningsrätten, överklagade 
till Kammarrätten och vann där. I tidningen Norra Halland var nedanstående 
artikel med:  
 

Utdragen process om kontaktperson 
8 november 2016 
 

”Kalle har haft kontaktperson i många år. Kungsbacka kommun ville dra in insatsen men 

Kalle överklagade. Efter en utdragen rättsprocess har han fått rätt. 

– Det har tagit alldeles för lång tid, säger Sven Rahm, god man. 

 

Kalle, som egentligen heter något annat, hade haft kontaktperson sedan 2008. Insatsen 

fungerade bra och de hittade på olika aktiviteter tillsammans. Kalle har en utvecklings-

störning och bor sedan flera år tillbaka på ett LSS-boende. 

 

I juni 2015 beslutade Nämnden för Funktionsstöd att Kalle inte längre var i behov av 

kontaktperson. Han gick då, med hjälp av sin gode man, till Förvaltningsrätten och 

överklagade beslutet. Till sin hjälp hade de ett rättsombud från FUB, en intresseorgani-

sation för människor med utvecklingsstörning. I rätten hänvisade de till domar där per-

soner i andra kommuner fått rätt i liknande fall. Men Förvaltningsrätten gav kommunen 

rätt. Ärendet togs senare upp även i Kammarrätten, vilken gick på Kalles linje. I sep-

tember i år föll domen som gav honom rätt till en kontaktperson. Kommunen begärde då 

prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen, men det togs aldrig upp. 

 

Under det dryga år som den rättsliga processen har tagit har Kalle varit utan kontakt-

person, något som enligt Sven Rahm har påverkat honom negativt. 

– Rent psykiskt har han inte mått bra. Han har mest suttit hemma och tittat på TV. 

Sven Rahm poängterar att boendepersonalen anordnat flera aktiviteter, men att Kalle 

ändå har behov av en kontaktperson. 

– De gör ett jättebra jobb, men det där spontana är inte deras roll. Syftet med kontakt-

person är att ha en vikarierande kompis, om man säger så, att träffa en människa 

utanför sin sfär. 

 

Sven Rahm har nu sett till att Kalle har fått en ny kontaktperson. Enligt honom är det 

inte bara Kalle som fått kämpa för att ha kvar insatsen. 

– Jag har fått reda på att många andra som bor på olika boenden också blivit av med 

sina kontaktpersoner. Vi gode män får strida för att de ska få ha dem kvar. 

Att kommunen överklagar domar och beslut liknande Kalles fall är inte ovanligt, enligt 

Willy Engebrethsen, rättsombud för FUB i Halland. Han menar att kommunen ofta av-

slår ansökningar om stöd och hänvisar till att överklaga beslutet. Förlorar kommunen i 

första instans överklagar de till nästa. 

– De utnyttjar rättsosäkerhetsläget. De gör en negativ tolkning av lagen och avslår 

hellre än att bevilja, förmodligen på grund av ekonomiska orsaker. Det har ju även 

funnits kringresande konsulter som har lärt kommuner att avslå. 

 

http://norrahalland.se/utdragen-process-om-kontaktperson/
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Willy Engebrethsen menar att kommunen utnyttjar det faktum att de flesta privatper-

soner inte har förmåga att överklaga i så många instanser som Kalle har gjort. 

– Kommunen har lärt sig att överklaga, då de flesta inte orkar ta det vidare. Kalle hade 

inte klarat av att överklaga utan min hjälp. 

 

Han ser allvarligt på kommunens agerande mot Kalle och andra i liknande situation. 

Förutom att företräda FUB:s medlemmar i rättsliga frågor driver Willy Engebrethsen 

även ett projekt där han tittar på rättssäkerheten i de fall där människor ansökt om in-

satser enligt LSS. 

– Jag har konstaterat att det inte finns någon rättssäkerhet i systemet, fastän det finns 

en lag som ger dem rätt. 

Elina Bratt Lejring” 

 

 Ett annat ärende handlade om en man i Varberg, som vid flera tillfällen ansökt 
om Bostad med särskild service men fått avslag och även förlorat i domstolen. 
Denna gången fick mannen rätt i Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten 
avslog kommunens försök till överklagan. 

 
Året som Rättsombud 
Ärenden jag som rättsombud har varit engagerad i har bl a handlat om: 

 Avslag på korttidsvistelse. 

 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar. 

 Hjälpt till med ansökningar av olika slag. 

 Hjälpt till med överklagningar. 

 Hjälpt till med assistansärenden. 

 Stöttat föräldrar avseende särskolefrågor. 

 Deltagit på ett antal möten för att få till en fungerande daglig verksamhet. 

 Medverkat på ett antal Individuella planer enligt LSS och Genomförandeplaner 
 
Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner samt i andra delar 
av landet. 
 
Vissa är omfattande och kan pågå i flera år med överklagningar och deltagande på olika 
former av möten, medan vissa bara handlar om muntlig vägledning eller hjälp med att 
skriva ett överklagande. Något ärende har jag skickat vidare till annat rättsombud. 
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Kursverksamheten på Katrinebergs Folkhögskola  
Länsförbundet har under verksamhetsåret arrangerat 6 kurser om 3 dagar och 
1 sommarkurs om 5 dagar på Katrinebergs Folkhögskola. 
 
Kurserna har genomförts i samarbete med Katrinebergs Folkhögskola. 
Studiebidrag har vi fått från SPSM. 
 
Teman: 
Vårens tema: Hälsa, Olika Kulturer och Religioner 
Sommarkurs: Kunskap om ett främmande land, Italien, 
 Matlagning och Självkännedom 
Höstens tema: Politik och Traditioner 
 
Kurserna har haft följande innehåll: 
Självkännedom 
Hälsa 
Politik 
Olika Kulturer och Religioner 
Ett främmande land 
Matlagning 
Siffror i vardagen 
Legender 
Aktuellt 
Tipspromenad 
Musik - Musikquiz 
Studiebesök - Öströö Fårfarm 
Film med diskussion 
Frågor till Gäst 
Utvärdering 
 
Besök av Ella Kardemark, ordförande i Socialnämnden, Halmstad Kommun. 
Besök av Kristina Karlsson, ordförande i Nämnden för Funktionsstöd, Kungsbacka 
Hälsa - Susanne Erlandsson, Lärare Katrinebergs Folkhögskola 
Elever från VårdVux (Vård o Omsorg), Halmstad har deltagit. 
 
Vi som har medverkat och schemalagt kurserna är: 
Eva-Lis Boman, Ingela G Hallgren, Jimmy Adolfsson, Sebastian Klein 
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Länsförbundet FUB i Halland 
Org.nr 849200-9579 

 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 
 

Resultaträkning Not 2016-01-01 
-2016-12-31 

2015-01-01 
-2015-12-31 

Verksamhetens intäkter           

Katrinebergskurser   97.050   98.910   
Medlemsavgifter    4.730   4.785   
Regionbidrag   72.470   72.976   
Erhållna gåvor   200.000   5.000   
Summa verksamhetens intäkter    374.250   181.671   
            
Verksamhetens kostnader           
Verksamhetskostnader 1 -421.200   -478.537   
Övriga externa kostnader 2 -38.782   -51.801   
Personalkostnader 3 -31.901   -37.889   

Summa verksamhetens kostnader    -491.883   -568.227   
            
Verksamhetens resultat   -117.633   -386.556   
            
Finansiella intäkter 4 49.345   35.575   
            
Årets resultat   -68.289   -350.981   
 

Balansräkning Not 2016-01-01 
-2016-12-31 

2015-01-01 
-2015-12-31 

Tillgångar           
Finansiella placeringar 5 603.272   654.376   
Bank   24.491   36.831   
            

Summa tillgångar   627.763   691.207   
            
Eget kapital         
Balanserat kapital   225.444   536.424 
Ändamålsbestämda medel 6 438.397   478.397 
Årets resultat   -68.289   -350.981 
Summa eget kapital   595.552   663.840 
          
Skulder         
Övriga skulder 7 32.211   27.367 
          

Summa eget kapital och skulder   627.763   691.207 
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Noter 

  
Not 1 Verksamhetskostnader 
  2016 2015   
        
Katrinebergskurser 128 013 121 144   
Hallandsklippan 22 359 49 982   
Länsaktiviteter 7 500 24 301   
Förbundsstämma 8 775 7 906   
Kurser och konferenser 14 553 33 362   
Projekt 240 000 241 842   
 421 200 478 537   
  
Not 2 Övriga externa kostnader 
  2016 2015   
        
Förbrukningsinventarier, kontorsinventarier 5 000 12 133   
Kontorsmaterial 11 253 4 594   
Porto 415 0   
Övriga förvaltningskostnader, egna möten 9 938 13 529   
Bankkostnader 636 1 078   
Tidningar, tidskrifter och facklitterat 10 290 13 350   
Lämnade gåvor/uppvaktningar 1 250 7 117   
  38 782 51 801   
        
Not 3 Personalkostnader 
  2016 2015   
        
Arvoden, löner 2 500 3 000   
Styrelsearvode, kostnadsersättning 10 000 10 000   
Handledarersättningar 10 000 11 500   
Bilersättningar 4 388 8 765   
Arbetsgivaravgifter 5 013 4 624   
   31 901  37 889   
  
Not 4 Finansiella intäkter 
  2016 2015   
        
Utdelning aktier 449 476   
Resultat vid försäljning av värdepapper 48 896 35 068   
Ränta bankmedel 0 31   
  49 345 35 575   
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Not 5 Finansiella placeringar 
Fonder och värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde 
på balansdagen. 
  
Ingående värde 
2016-01-01 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Bas Mix 293 484 343 736 293 484 
Humanfonden 353 781 439 694 353 781 
Swedbank, 42 st aktier 7 111 7 858 7 111 
 654 376 791 288 654 376 
        
Utgående värde 
2016-12-31 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Allemansfond Kompl. 200 000 221 699 200 000 
Bas Mix 122 008 153 057 122 008 
Humanfonden 274 153 363 289 274 153 
Swedbank, 42 st aktier 7 111 9 253 7 111 
 603 272 747 298 603 272 
        
Arv har erhållits under året 200.000 kr i form av andelar i Allemansfond Kompl. 
  
  
Not 6 Ändamålsbestämda medel 
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 438.397 kr (478.397 kr). 
238.397 kr avsedda att användas till projekt och sökta bidrag, samt 200.000 kr avsedda 
att användas direkt till personer med utvecklingsstörning inom Hallands FUB. 
  
  2016-12-31 2015-12-31   
Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta 
bidrag       
Ingående balans 478 397 720 239   
Årets användning projekt -240 000 -241 842   
  238 397  478 397    
Ändamålsbestämda medel till personer med 
utvecklingsstörning inom Halland FUB       
Erhållet arv 200 000 0   
    
Utgående balans ändamålsbestämda medel 438 397 478 397   
        
  
Not 7 Övriga skulder 
  2016-12-31 2015-12-31   
        
Personalskatt 4 000 4 150   
Lagstadgade sociala avgifter 2 721 2 438   

Övriga upplupna kostnader 25 490 20 779   
   32 211  27 367   
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för Länsförbundet FUB i 
Halland 2017 
 
Länsförbundet skall 
 Stödja och hjälpa lokalföreningarna i länet 

Detta arbete kan dels göras genom kurser, konferenser och föreläsningar som 
LänsFUB ordnar eller som lokalföreningarna själva anordnar för sina medlemmar 
och/eller för länets alla FUB:are.  

  
 Mål/syfte är att medlemmarna ska bli så välunderrättade och informerade som 
 möjligt. Kunskapen ska öka hos lokalföreningarna och dess styrelser. 
 
 Stödja Hallandsklippan 

Deltagare i Hallandsklippan är personer med egen erfarenhet av utvecklingsstör-
ning. 
 
Mål/syfte är att Hallandsklippans styrelse och dess medlemmar ska kunna organi-
sera sig i länet så att alla lokalföreningar har en Klippansektion. De ska kunna på-
verka Länsförbundet och lokalföreningarna till bra beslut, som gagnar de utveck-
lingsstörda i hela länet. 

 
Styrelsemöte, årsmöte och verksamhetsdagar kommer att anordnas för 2017. 
Medel har avsatts för detta. 

 
 Följa utvecklingen inom LSS och Personlig Assistans 

Utifrån ett kvalitetsperspektiv oavsett om de drivs privat eller i kommunal regi. 
 

Mål/syfte är att ett boende för personer med funktionsnedsättningar inom LSS inte 
skall kunna ”säljas ut” till privata aktörer utan att kvaliteten kan garanteras. Framför-
allt vill FUB att LSS-verksamheter drivs i kommunal eller kooperativ form, för att 
säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och kontinuitet för de boende. 
 
Pågår. Genomförs via temadagar m m om LSS. Medel har avsatts för detta. 

 

 Stödja Katrinebergskurserna och våra ledare 
 
 Mål/syfte är att Katrinebergskurserna ska utvecklas, vara aktuella och att hålla en 

god kvalitet. Att våra ledare ska få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper som 
krävs för att kunna hålla i kurserna. Detta kan ske genom kurser, studiebesök 
och/eller föreläsningar. 

 
 Pågår. Medel har avsatts för detta. 

 
 Anordna verksamhetskonferens med föreläsare 

 Mål/syfte är att medlemmar i Länsförbundet ska få kompetens och kunskap. 
 Vi varierar teman/ämnen för varje år. 
 

  Medel avsätts för detta vid behov. 
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 Arbeta med frågor som initieras av RiksFUB 
 

 Mål/syfte är att alla länsförbund och lokalföreningar ska arbeta med frågor som 
initierats från riksorganisationen. Detta kan ske genom att vi får frågor direkt till oss, 
men också genom motioner till vår förbundsstämma. 

 
 Pågående. Aktuellt för alla år framåt, då riksorganisationen tar fram frågor, tankar 

och idéer för länsförbunden och lokalföreningarna. 
 
 Samverkan med Region Halland i olika samverkansträffar 
 
 Mål/syfte är att tillsammans med andra handikapporganisationer i länet kunna 
 påverka politiker och tjänstemän. 
 
 Pågående. 
 

 Arbeta aktivt med Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, IVO 
 
 Mål/syfte är att Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, IVO, ska vara väl förtrogen med 

anhöriga, gode män och andras syn på det stöd och omsorgsarbete som samhället 
ger personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Länsför-
bundet ska kontrollera att det skrivs avvikelser och att missförhållanden utreds. 

 
 Vårt rättsombud har haft kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen och tillsyns-

myndigheten IVO. Detta är ett pågående arbete 2017. 
 

 Arbeta med skolfrågor inkl Särvux 
 
 Mål/Syfte är att bevaka och följa implementeringen av "nya" skollagen från 1 juli 

2011. Detta för att kunna följa konsekvenserna av att det finns möjlighet att skriva in 
barn i särskolan utan föräldrars eller annan vårdnadshavares medgivande. 

 
 Pågår. Vi följer utvecklingen år från år via RiksFUB. 
 
 

 


