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Länsförbundet FUB i Halland har under 2017 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 
  Kai Hietikko, Varberg 
  Hans Nilsson, Halmstad 
  Eivor Baumgarten, Laholm 
 
Ersättare Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka 
  Lennart Nilsson, Varberg 
  Ingvar Birgersson, Laholm 
 
AU  Kerstin Tegnér, Karin Borgström, Monica  
  Carlsson och Berit Svensson 
Adjungerade ledamöter  
Styrelsen Monica Carlsson, Falkenberg 
  Willy Engebrethsen, Falkenberg 
  Berit Svensson, Varberg 
 

Medlemsrådgivare Eva Nilsson, Varberg 
  Karin Borgström, Falkenberg 
  Helene Stensson, Laholm 
Inre Ringen Halland 
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 Stiftelsen ALA, RiksFUB 
  (Anpassning till Liv och Arbete) 
  Lekmannarevisor i RiksFUB 
 
  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 Inre Ringen Halland 
  Ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse 
  Adjungerad ledamot i LänsFUB 
   
  Sven Hallgren: 
  Vice ordförande i Inre Ringen Halland 
 

Inre Ringen Halland - Övriga 
Andreas Agstål, Kungsbacka 
Johanna Barkhult, Kungsbacka 
Peter Hultgren, Kungsbacka 
Anna Tegnér, Kungsbacka, sekreterare 
Anette Strandberg, Varberg 
Cecilia Andersson, Falkenberg  
Elin Anderson, Falkenberg 
Hasse Jansson, Falkenberg 
Joanna Göransson, Falkenberg 
Judith Andersson, Halmstad 
Ann-Charlotte Elfstrand, Halmstad 
Ann-Kristin Eriksen, Halmstad 
Jessica Hansson, Halmstad, vice sekreterare 
Jesper Jönsson, Halmstad 
Camilla Kärrsten, Halmstad 
Hanna Sandvall, Halmstad 
Yvonne Sandqvist, Halmstad 
Peder Sjögren, Halmstad 
 
Handledare deltar i Inre Ringen Hallands möten. 
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Verksamhetsåret 2017 
 
Protokollförda sammanträden 
Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträ-
den. 
 

Medlemmar 
Länsförbundet består av fem lokalföreningar: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, 
Halmstad/Hylte och Laholm. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Hamnkrogen, Falkenberg, den 5 april. 41 personer deltog. Monica Rudqvist, 
Falkenberg, höll i ordförandeklubban och Monica Carlsson, Falkenberg, var sekreterare.  

 
Efter årsmötesförhandlingarna kunde vi avnjuta en god middag. 

 

FUB Forum och Förbundsstämma och 19-21 maj, Vann Spa, Brastad, Bohuslän 
Tema på FUB Forum var ”Hälsa och LSS”. 
 
LSS-doktorn Malin Nystrand talade om att vara distriktsläkare till patienter med utvecklings-
störning och Regional Medicinsk Riktlinje för personer med medfödd funktionsnedsättning i 
Västra Götaland. Några exempel på hur personer med utvecklingsstörning kan få vård med god 
kvalitet: Hälsokontroll varje år, bra bemötande, samma läkare varje gång, gott om tid vid besök, 
samarbete mellan kommun, habilitering, psykiatri och andra specialister.  
 
Susanne Bäckström från DART talade om förberedelse och bemötande inför läkarbesök och 
visade bland annat de resurser som finns på KomHIT kommunikationsstöd i vårdsituationer. 
 
Ombudsman Eva Borgström berättade om FUB:s LSS-arbetsgrupp, som arbetar med att 
påverka den pågående LSS-utredningen och andra beslutsfattare, opinionsbildning kring LSS, 
göra egna utredningar och inspiration/underlag till lokalt intressepolitiskt påverkansarbete. 
 
LSS-arbetsgruppen ger också underlag till Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp och experten i 
LSS-utredningen, Pelle Kölhed. 
 
Eivor Baumgarten och Pia Lissner från FUB Laholm berättade om hur de lyckats få till fria 
ledsagningstimmar i sin kommun. Tjänsten kallas ”Friare ledsagarservice” och betyder att vissa 
grupper inte behöver ansöka om ledsagare vid varje enskilt tillfälle. En förutsättning är att man 
har beslut om ledsagning. 
 
På förbundsstämman behandlades stadgeenliga ärenden såsom val av styrelse och övriga 
funktioner, motioner, ekonomi m m samt verksamhetsinriktning för 2017. 
 

Viktiga beslut på stämman var: 
 Förbundsstämman ska vara vartannat år från och med 2018 

 Motion om syskon. Förbundsstämman bestämde att FUB ska arbeta med frågan under 
minst två år. Bl a ska det bli en särskild del på webbplatsen som handlar om syskon 

 FUB ska arbeta för att fler ska välja att arbeta inom LSS-området. Bl a ska ett material 
göras för gymnasiet 

 Stämman beslutade att det ska finnas en rekommendation i God föreningssed om minst 
en person med utvecklingsstörning i varje FUB-styrelse och att FUB ska arbeta mer med 
att ta med personer med utvecklingsstörning i rörelsen 

 Alla motioner beslutades enligt styrelsens förslag. 

http://kom-hit.se/
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Från LänsFUB deltog Willy Engebrethsen och Gunilla Karlsson med handledare Inger Myrén, 

samtliga Falkenberg. Monica Carlsson, Falkenberg, var sekreterare för förbundsstämman.  

Lokalföreningarna i länet 
Lokalföreningarna i Halland har under året arbetat med många olika frågor utifrån varje 
förenings speciella frågor och behov. 
 
I Varberg ingår FUB en dialoggrupp om Navets framtida utformning. 
I Laholm finns det en ”lots”', som man kan rådfråga.  
Samtliga föreningar har samverkan med kommunernas olika nämnder/funktionshinder-
förvaltningar, beroende på vad de kallas. 
Habiliteringsersättningen har vi jobbat med.  
Kurser med Vuxenskolan och Hushållningssällskapet med ”Välkommen på middag”. 
Godmanskurser för målgruppen, för att ge underlag till RiksFUBs skrift ”Att ha God man eller 
Förvaltare”. 
Manifestation för LSS. 
Deltagande i pride-festivaler. 
Varje förening har dessutom många olika aktiviteter för sina medlemmar. 
 

Inre Ringen Halland 
Hallandsklippan ändrade namn till Inre Ringen Halland under oktober i och med att RiksKlippan 
ändrade sitt namn till Inre Ringen Sverige. Nya logotyper är framtagna. 
 
LänsFUB avsätter varje år medel för årsmöte och medlemsmöten. 
Årsmöte hölls den 4 februari i Halmstad. Samma dag genomfördes ett medlemsmöte. Tema var 
bl a information om boendestöd i Halmstads kommun. 
 

Inre Ringen Sverige 
Gunilla Karlsson, Falkenberg, ingår i Inre Ringen Sveriges styrelse. Monica Carlsson är hand-
ledare. 
 
Året har präglats av information om och diskussion kring LSS-frågor. Övriga frågor som be-
handlats är FN-konventionen för funktionshindrade, Äldrefrågor, Valet 2018, Arbete, Ekonomi 
och Hab-ersättning samt Skolfrågor. 
Inre Ringen Sverige har haft fyra protokollförda möten, samtliga förlagda till Stockholm. I okto-
ber genomfördes en ordförandekonferens i Stockholm. Ca 70 personer deltog i denna konfe-
rens. 
 
Ordförandekonferensen kom fram till att styrelsen ska arbeta med följande frågor 2018: 

 LSS 

 Arbete och ekonomi 

 Nya medlemmar till Inre Ringen 

 Gruppbostäder och personal 
 

LSS 
RiksFUB har anordnat fem temadagar om LSS. Representanter från LänsFUBs styrelse har 
deltagit i två av dessa möten, i Skövde och i Malmö. 
 
Genom RiksFUB följer vi utvecklingen inom den statliga LSS-utredningen, som ska vara klar i 
oktober 2018. RiksFUB har representanter i expertgruppen, som administreras av ”Funktions-
rätt Sverige”. En representant från ”Funktionsrätt Sverige” ingår i den statliga LSS-utredningen. 
RiksFUB har dessutom en arbetsgrupp på kansliet, som enbart behandlar LSS-utredningen och 
svarar på frågor som utredningen vill ha svar på. 
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Kurser på Katrinebergs Folkhögskola 
Kurserna anordnas i samverkan mellan Katrinebergs Folkhögskola och Länsförbundet FUB i 
Halland och vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning i Halland som slutat skolan. 
 
Länsförbundet har under verksamhetsåret arrangerat 6 kurser om 3 dagar och 1 sommarkurs 
om 4 dagar på Katrinebergs Folkhögskola. 
 
Studiebidrag har vi fått från SPSM. 
 
Teman: 
Vårens tema: Färdtjänst, Politik, Hälsa, Hjälpmedel 
Sommarkurs: Kunskap om ett främmande land, Matlagning, Självkännedom, Studiebesök  
Höstens tema: God man – Vad behöver jag hjälp med och hur delaktig kan jag vara? 
Politik inför valet, varför skall vi rösta? 
 
Kurserna har haft följande innehåll: 
Självkännedom - att lära sig om sin och andras funktionsnedsättning 
Hälsa o Hjälpmedel 
Politik 
Färdtjänst 
Ett främmande land - Polen 
Matlagning - mat från Polen, som vi sedan äter gemensamt 
Studiebesök – Källsjö Mejeri 
Siffror i vardagen - spelar bingo för att träna på siffror 
Tipspromenad - allmänbildning 
Musikquiz – att lära sig lyssna och samarbeta i små grupper 
Aktuellt 
Film med diskussion 
Frågor till gäst 
Utvärdering 
 
Besök av Politiker från Halmstads, Kungsbacka och Falkenbergs kommun 
Besök av representant för Färdtjänst 
Besök av Hans Nilsson, Halmstad – Att ha God man 
Elever från VårdVux (Vård och Omsorg) i Halmstad har deltagit. 
 
Vi som har medverkat och schemalagt kurserna är: 
Eva-Lis Boman, Ingela G Hallgren, Jimmy Adolfsson och Sebastian Klein. 
 

Verksamhetskonferens och föreläsningar 
Ingen verksamhetskonferens eller föreläsning anordnades under 2017. 
 

RiksFUB 
Stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete) 
ALA arbetar som en rådgivande instans för RiksFUB.  
- Granskar och kommenterar projekt och forskaransökningar.  
- Initierar forskning för målgruppen. 
- Uppdaterar bl a Kyléns skrifter, som säljs till universitet och högskolor. 
- Planerar att ordna forskardagar för Inre Ringen Sverige i oktober 2018. 
- Utdelning av stipendium (vartannat år) till någon forskare, som arbetar i Gunnar Kyléns anda. 
 

Region Halland 
Representanter för styrelsen i LänsFUB har deltagit i möten och konferenser, som initierats av 
Region Halland. 
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Socialstyrelsen, IVO och SKL 
Flera kontakter har skett under året bl.a. angående de ärenden som länsförbundet följt som 
berör ”Bostad med särskild service” och drivs av Frösunda Omsorg. Detta kommer FUB att 
fortsätta bevaka under 2018. 
 
Vi också framfört önskemål om en sammanställning av samtliga IVO-ärenden som rör LSS i 
länet. Detta kommer att följas upp under 2018. 
 
En förändring av IVO:s skyldighet att utreda klagomål 
Riksdagen har tagit beslut om ett nytt klagomålssystem med anledning av regeringens propo-
sition Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (prop. 2016/17:122). Det 
nya klagomålssystemet ska gälla från och med 1 januari 2018. 
 
IVO:s roll förändras genom att myndighetens utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak 
utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller 
skada som är bestående och inte ringa eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att 
patienten har avlidit. 
 
Ett viktigt skäl till denna förändring är enligt propositionen, att det leder till ökade möjligheter för 
IVO att bedriva en systematisk och patientcentrerad tillsyn, som bygger på analyser om var 
behovet av tillsyn är som störst med hänsyn till kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården. 
 
Syftet med det nya klagomålssystemet är också att förtydliga ansvarsfördelningen och öka 
effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Vårdgiva-
ren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienters och närståendes klagomål och 
synpunkter. 
 
Patientnämndernas huvuduppgift blir att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål 
besvarade av vårdgivarna, men de ska också bidra till kvalitetsutveckling och en hög patient-
säkerhet. 
 
När det gäller tillsynen av LSS är det ingen skillnad. 
 

Skolfrågor 
Den stora skolfrågan 2017 var politikernas beslut om förflyttning av särskolan i Falkenberg. 
BUN:s beslut att flytta särskolan till Söderskolan i Heberg väckte starka protester. Med hjälp av 
ett stort engagemang från föräldrar, lärare och FUB tillsammans med politiker från S, V. L och 
MP kunde beslutet rivas upp och planering påbörjas för en annan lösning. Centerpartiet, KD 
och moderaterna ville fullfölja flytten men fick inte majoritet för detta. Nu arbetar Falkenbergs 
Kommun i stället för att samla särskolan på Tullbroskolan i centrala Falkenberg. 
 
Att samla hela särskoleverksamheten var BUN:s huvudargument för att flytta särskolan. FUB 
menade att en sådan lösning måste vara möjlig på en skola i centrum. Länsförbundet var ett 
stöd i debatten bl.a. genom en skrivelse till Falkenbergs Kommun, där vi vädjade till BUN att 
upphäva beslutet. FUB framhöll att skolans läge har stor betydelse och att eleverna har helt 
andra möjligheter att utvecklas i tätorten. Historiskt sett har man gått från segregering och 
institutioner till integrering och samverkan och att flytta särskolan till en skola utanför tätorten 
skulle vara en utveckling i helt fel riktning. 
 

Projekt 2017 ”Rättssäker LSS” – Willy Engebrethsen 
Projektet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt 
kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets” har fortsatt under 
2017 för Länsförbundet FUB i Halland. Projektet har förkortats till ”Rättssäker LSS”.  
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Projektet har samma upplägg som tidigare med fokus på rättssäkerhet, utbildning och att följa 
enskilda ärenden. 
 
Medverkat på träffar i Laholm som anordnas av Anhörigcentrum. ”Släppa taget”? Dessa träffar 
föregicks av en föreläsning av Maud Deckmar, som bl.a. skrivit böckerna ”Freds bok” och 
”Ärrvävnad”. 
 
Deltagit på informationskvällar med Varbergs FUB om boende. Bl.a. diskuterades skillnaden på 
att få insats i boendet genom SoL- eller LSS-lagstiftningen. 
 
Föreläsningar för företrädare i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. 
 
Fortsätter följa enskilda ärenden i länet som bl.a. handlar om boende, daglig verksamhet, kon-
taktperson, särskola samt flera ärenden som handlar om biståndshandläggares agerande. 
 
Ett ärende gällande biståndshandläggning, föranledde en skrivelse till Socialnämnden i 
Falkenberg angående rättsosäkerheten när handläggare aktivt söker skäl för att kunna avslå 
sökt insats och där bemötandet upplevs präglas av kyla och ovilja att förstå. 
 
I de flesta fall, där företrädare upplever att det inte fungerar, kan man se en koppling till bris-
tande kompetens hos beslutande myndighet och/eller i verkställigheten. 
 
En stor del i projektet har varit att ta del av de domar, som berör de 10 olika LSS- 
insatserna och se vilka konsekvenser dessa kan få i de olika ärenden jag följer i projektet. 
 
Intressant är att ta del av är rapporten: 

”Får jag möjlighet att leva som andra?” Analys av 8 domar från Högsta Förvaltningsdomstolen”. 
Denna rapport är framtagen av Stockholms FUB. Domarna har granskats utifrån LSS målsätt-
ning om att även personer som tillhör LSS personkrets ska kunna leva som andra genom sam-
hällets stöd. FUB valde ut 8 domar som man såg hade stor betydelse för personer berättigade 
till LSS-insatser. 
 
FUB:s analys visar att det endast är två domar från högsta instans som bidrar till att förverkliga 
målet i LSS. Resterande sex domar försvårar eller strider mot målet. Det är tre mål som strider 
mot LSS och tre som försvårar förverkligandet av LSS. Vill man ta del av domarna kan man 
hitta dem http://fubstockholmslan.se/rapporter/ 
 
Av de 6 domar som inte ligger i linje med LSS kan man se följande effekter: 
1. Dålig personlig ekonomi (4 av domarna berör ekonomin) 
2. Osäkerhet om LSS-insatser finns eller tas bort  
3. Större boenden  
4. Sämre möjligheter för dem som inte har personlig assistans att leva som andra. 
 

Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Fortsatt hjälpa till med ansökningar om insatser, överklagningar och olika yttranden. 
Flera ärenden har varit utanför länet. 
 
Medverkat både på genomförandeplaner, SIP (Samordnad Individuell Plan enligt Socialtjänst-
lagen) och IP (Individuell Plan) enligt LSS. 
Ärenden har handlat om bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, led-
sagning, assistans och särskolan. 
 
Ett av många ärenden i Falkenberg handlar om en man som inte längre anses tillhöra person-
kretsen. Vederbörande har haft boendestöd enl. 4 kap 1 § SoL men ges numera istället hem-

http://fubstockholmslan.se/rapporter/
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tjänst. Överklagades i Förvaltningsrätten där vi förlorade. Överklagade inte vidare. Krångel med 
Försäkringskassan och handikappersättning vilket vi också processar.  
Resultat: Något bättre men ännu inte bra. 
 
Kungsbacka: Framförallt frågor som berör boenden. 
 
Halmstad: Ett ärende som handlat om bristande kvalitét inom daglig verksamhet. Efter två år 
med möten har det blivit ett bra resultat men fortsatt sårbart. Frösundas boenden har också 
tagit en hel del tid. 
Varberg: Boende och daglig verksamhet har tagit mycket tid. 
 
Laholm: Framförallt boendefrågor.  
 
För övrigt arbetar jag vidare enligt tidigare projektplan, utefter tidsmässiga förutsättningar, där 
en viktig del är att följa allt som sker inom området och speciellt LSS-utredningen och konse-
kvenserna av ”försämringarna” inom assistansen. 
 

Aktiviteter 
 

Halmstad Arena Bad 
Länsförbundet har sponsrat en aktivitet i Halmstad Arena Bad. 73 personer från lokalförening-
arna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm deltog och hade en mysig kväll i badet den 
30 september.  
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Länsförbundet FUB i Halland 
Org.nr 849200-9579 

 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31 

        

Resultaträkning Not 2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01 
-2016-12-31 

 

Verksamhetens intäkter           

Katrinebergskurser   110.500   97.050   

Medlemsavgifter    4.185   4.730   

Regionbidrag   82.260   72.470   

Erhållna gåvor   0   200.000   

Erhållna bidrag Projekt Rättssäkerhet LSS  142.500  0  
Summa verksamhetens intäkter    339.445   374.250   
            
Verksamhetens kostnader           

Verksamhetskostnader 1 -310.666   -421.200   
Övriga externa kostnader 2 -21.686   -38.782   
Personalkostnader 3 -24.323   -31.901   
Summa verksamhetens kostnader    -356.675   -491.883   
            
Verksamhetens resultat   -17.230   -117.633   
            
Finansiella intäkter 4 22.563   49.345   
            
Årets resultat   5.333   -68.289   
 

Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar         
Finansiella placeringar 5 516.888   603.272 

Bank   106.787     24.491 

          

Summa tillgångar   623.675     627.763 
     

Eget kapital           

Balanserat kapital   157.155   225.444   

Ändamålsbestämda medel 6 438.397   438.397   

Årets resultat   5.333   -68.289   
Summa eget kapital   600.885   595.552   
            

Skulder           

Övriga skulder 7 22.790   32.211   
Summa kortfristiga skulder   22.790   32.211   
            

Summa eget kapital och skulder   623.675   627.763   
           



11 
 

Länsförbundet FUB i Halland 
Org.nr 849200-9579 

 
Noter 
 

Not 1 Verksamhetskostnader 
  2017 2016   
        

Katrinebergskurser 109.898 128.013   

Inre Ringen Halland 6.103 22.359   

Länsaktiviteter 15.503 7.500   

Förbundsstämma 9.199 8.775   

Kurser och konferenser 27.462 14.553   

Projekt-Rättssäkerhet inom LSS 142.500 240.000   
  310.666 421.200   
        
  

Not 2 Övriga externa kostnader 
  2017 2016   
        

Förbrukningsinventarier, kontorsinventar 0 5.000   

Kontorsmaterial 1.569 11.253   

Porto 0 415   

Övriga förvaltningskostnader, egna möten 8.032 9.938   

Bankkostnader 1.020 636   

Tidningar, tidskrifter och facklitterat 10.290 10.290   

Lämnade gåvor/uppvaktningar 775 1.250   
  21.686 38.782   
        
  

Not 3 Personalkostnader 
  2017 2016   
        
Arvoden, löner 2.500 2.500   
Styrelsearvode, kostnadsersättning 10.000 10.000   
Handledarersättningar 3.500 10.000   
Bilersättningar 5.131 4.388   
Arbetsgivaravgifter 3.192 5.013   
 24.323 31.901  
        
  

Not 4 Finansiella intäkter 
  2017 2016   
        

Utdelningar aktier 554 449   

Resultat vid försäljning av vädepapper 22.008 48.896   
  22.563 49.345   
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Länsförbundet FUB i Halland 
Org.nr 849200-9579 

 
Not 5 Finansiella placeringar 
  
Fonder och värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på 
balansdagen. 
  

Ingående värde 
2017-01-01 

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 

        
Utgående värde 
2017-12-31 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Allemansfond Kompl. 200.000 255.643 200.000 

Bas Mix 42.735 58.302 42.735 

Humanfonden 274.153 394.508 274.153 

 516.888 708.453 516.888 

        
  
Not 6 Ändamålsbestämda medel 
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 438.397 kr (438.397 kr). 
 
  2017-12-31 2016-12-31   
Ändamålsbesämda medel till projekt och sökta 
bidrag      
Ingående balans 238.397 238.397   
 
Ändamålsbestämda medel till personer med  
Utvecklingsstörning inom Hallands FUB    
Ingående balans 200.000 200.000   
    
Utgående balans ändamålsbestämda medel 438.397 438.397  
        
  

Not 7 Övriga skulder 
  2017-12-31 2016-12-31   
        

Personalskatt 4.000 4.000   
Lagstadgade sociala avgifter 2.721 2.721   
Övriga upplupna kostnader 16.070 25.490   
 22.790 32.211  
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för Länsförbundet FUB i 
Halland 2018 
 
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 Inre Ringen Halland 

Deltagare i Hallandsklippan är personer med egen erfarenhet av utvecklingsstör-
ning. 
 
Mål/syfte är att Inre Ringen och dess medlemmar ska kunna organisera sig i länet 
så att alla lokalföreningar har en sektion. De ska kunna påverka Länsförbundet och 
lokalföreningarna till bra beslut, som gagnar personer med utvecklingsstörning i 
hela länet. 

 
Styrelsemöte, årsmöte och verksamhetsdagar kommer att anordnas för 2018. 
Medel har avsatts för detta. 

 
 Följa utvecklingen inom LSS 

Utifrån ett kvalitetsperspektiv oavsett om verksamhet 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. 
Framförallt 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, studie-besök 
och/eller föreläsningar. 

 
 Pågår. Medel har avsatts för detta. 
 

 Länsseminarium 
 Anordna ett länsseminarium för alla förtroendevalda i länet inklusive ledamöterna  i 
 Inre Ringen Halland. 
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 Mål/Syfte är att alla förtroendevalda och Inre Ringen Halland ska få kompetens 
 och kunskap om vad som händer nu och i framtiden.  
 
 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. 
 

 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 och SKL 
 
 Mål/syfte är att Socialstyrelsen, IVO och SKL ska vara väl förtrogna med anhöriga, 

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

 
 Vårt rättsombud har haft kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen, IVO och SKL. 

Detta är ett pågående arbete 2018. 
 

 Arbeta med skolfrågor inkl SärVux/LärVux 
 
 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. 
 


