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Länsförbundet FUB i Halland har under 2018 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 
  Birgitta Jonsson, Halmstad 
  Eivor Baumgarten, Laholm 
 
Ersättare Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka 
  Lennart Nilsson, Varberg 
  Vakant, Halmstad 
  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 Anna Tegnér, Kungsbacka 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen, Falkenberg 
 
Revisorer Ann-Sofie Borglund, Varberg 
  Evert Jansson, Halmstad 
 
Ersättare Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka 
  Arne Svärd, Falkenberg 
 
Valberedning Arnold Hallgren, Kungsbacka (t o m sept 2018) 
  Håkan Stener, Varberg 
  Gunnel Carlsson, Falkenberg 
  Ingvar Nilsson, Halmstad 
  Lars Jönsson, Laholm 
 
Regionhandikapprådets  Britt Rehbinder, Varberg, ordinarie (2019 – 2022) 
Referenskommitté Hans Nilsson, Halmstad, ersättare (2019 – 2022) 
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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 
  Ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse  
  Ordförande i Inre Ringen Halland 
  Adjungerad ledamot i LänsFUB 
   
  Anna Tegnér 
  Vice ordförande i Inre Ringen Halland 
 

Inre Ringen Halland - Övriga 
Andreas Agstål, Kungsbacka 
Johanna Barkhult, Kungsbacka 
Sven Hallgren, Kungsbacka 
Peter Hultgren, Kungsbacka 
Peter Ingemarsson, Varberg 
Anette Strandberg, Varberg 
Cecilia Andersson, Falkenberg  
Elin Anderson, Falkenberg, vice sekreterare 
Hasse Jansson, Falkenberg 
Joanna Göransson, Falkenberg 
Judith Andersson, Halmstad 
Ann-Charlotte Elfstrand, Halmstad 
Ann-Kristin Eriksen, Halmstad 
Jessica Hansson, Halmstad 
Jesper Jönsson, Halmstad 
Camilla Kärrsten, Halmstad 
Hanna Sandvall, Halmstad, sekreterare 
Peder Sjögren, Halmstad 
Emma Valsted, Halmstad 
 

Handledare deltar i Inre Ringen Hallands möten. 
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Verksamhetsåret 2018 
 
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 10 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 25-27 maj, Clarion Hotel, Stockholm 
Tema på FUB Forum var ”Skola och LSS”. Följande föreläsare deltog: 
 
Gunilla Lindqvist, ”En särskild skola - Undervisning och lärande i särskolan”. 
Specialpedagog, lektor och docent i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala 
Universitet och Högskolan i Dalarna. 
 
Hanna Virhammar – ”En app – tusen möjligheter”. 
IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder – Hälsa och habilitering i Region Uppsala. 
 
Jessica Arvidsson – ”Särskolan och sen?”. 
Fil. Doktor i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap samt enhetschef inom Vård 
och Omsorg i Båstads kommun. 
 
Inga-Lill Mattsson – ”Grus i maskineriet? Om inkludering i grundskolan”. 
Specialpedagog, fil. doktor och lektor i specialpedagogik vid Stockholms Universitet. 
 
Sarah Melander – FUBs arbete med skolval 2018. 
Ombudsman FUB:s kansli. Intressepolitiskt påverkansarbete inom skola och utbildning. 
 
Rapporter 
- Monica Larssons granskning av begreppet ”normalt föräldraansvar”. 
- ”500 röster om LSS – en sammanställning av FUB:s LSS-dagar 2017. 
 

Viktiga beslut på stämman var: 
 Val av ny ordförande – Harald Strand, Stockholm 

 Stadgeändring om mandatperioder m m för förbundsstyrelsen 

 Stadgeändring om enhetlig medlemsavgift, 240 kronor för huvudmedlem och 60 kronor för 
familjemedlem 

 Nytt medlemssystem 

 Kommitté för personer med flerfunktionshinder 

 Arbeta för att byta ut begreppet ”sjukersättning” för personer med utvecklingsstörning 

 Arbeta för att ”Boendestöd” ska ingå i LSS 

 Arbeta för att kommunikation blir ett grundläggande behov i personlig assistans. 
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Från LänsFUB deltog Eivor Baumgarten, Laholm, och Gunilla Karlsson, 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. 
 
Samtliga föreningar har samverkan med kommunernas olika nämnder/funktionshinder-
förvaltningar, beroende på vad de kallas. 
 
Kungsbacka 
- LSS lagen i sin helhet, men specifikt med personlig assistans 

- Tillgängligheten i vår kommun 

- Tillgänglighetsguide 

- Att få en konsulent i vår kommun för våra frågor 

- Att få vår kommuns näringsliv att öppna upp för arbete och sysselsättning för vår 

 målgrupp 

- Habiliteringsersättningen 

- Assistansboende 

 

- Representanter från styrelsen har representerat Fub Varberg i Kommunala Handikapprådet 

 och referensgruppen. 

- FUB Unga fortsätter med sin verksamhet . 

- Fantastiska Underhållnings Bandet har under året gjort många uppskattade uppträdanden, 

 året avslutades med deltagandet i Musikhjälpens rikssändning från Lund. 

- Fortsatt arbete med Navet-frågan. 

- Midsommarfirande på FUB-gården med 100- talet deltagare. 

- FUB deltog i Varbergs Pride-festival  

- Årliga MC-åkningen första söndagen i september. 

- Höstfest med mat och dans för ca 100 besökare. 

- Lucia-fest med tomtegröt och besök av Varbergs Lucia. 

Falkenberg 

- 2018 har handlat mycket om frågor inför valet och hur politikerna tänker om LSS. 

 FUB skrev brev med frågor till samtliga politiska partier i Falkenberg. Vi bad också 
 varje parti uttrycka sin vision om att bli ”Bästa LSS-kommun”.  
 Den 30 augusti bjöd vi in politikerna till ett medlemsmöte, där vi diskuterade svaren. 
 FUB medverkade också i en politikerdebatt som sändes i Radio P4 Halland. 
 
- Temakväll om boende. Deltagare: Representanter från Socialförvaltningens kvalitets-
 avdelning och chefer på Frösunda Omsorg. Boende och anhöriga ställde frågor  
 och framförde synpunkter.  
 
- Den 3 december, på den Internationella Funktionshinderdagen, manifesterade FUB 
 tillsammans med RBU utanför GeKås i Ullared under samma paroll som förra året: 
 ”Assistans är Frihet! Rädda LSS!” 
 
- Socialnämnden i Falkenberg rekvirerade medel från statsbidraget för habiliterings 
 ersättning. Pengarna delas ut till alla deltagare i daglig verksamhet i början av 2019.  
 
- På våra aktiviteter har man kunnat delta i allt från traditionellt midsommarfirande och 
 julfest till nya spännande arrangemang som Hallandsloppet. 
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Laholm 
- samarbetat med kommunen kring nya riktlinjer 

- stöttat flera medlemmar och deras anhöriga i frågor kring bemötandet av handläggare m fl 

- deltagit ”Kultur för alla” 

- deltagit i diskussionsgrupp kring ”Äldre med funktionsnedsättning” 

- haft flera träffar kring ”jag bestämmer själv” och dess svårigheter när den kognitiva förmågan 

 inte räcker till. 

- arbetat med tillgänglighet  

- jobbat vidare med friare ledsagning, som även nämnts i LSS-utredningen 

- bevakat att kontinuiteten i Friskvårdskorten fortsätter 

- påverkat kommunen gällande statsbidraget för habiliteringsersättning 

- 2-dagars kurs i ”Första hjälpen för personer med psykisk ohälsa” 

- påverkat placeringen av nästa gruppboende 

- genom skrivelser och möten påverkat tjänstemännen till att ta tillbaka färdtjänsten till Laholm. 

- påbörjat arbetet tillsammans med Halmstad/Hylte FUB kring utbildning av gode män och 

 förvaltare. 

- äntligen fått igång ”Funktionshinderlotsen”. 

- Aktiviteter: Musikcaféer, bingo, bussresor till Afrikahuset i Hjärnarp, Lotta på Liseberg och Jul 

 på Liseberg, samt kräftskiva, vårfest, bio, folkrace och besök på brandstationen där polis och 

 brandmän berättade om sitt arbete. 

Inre Ringen Halland 
LänsFUB avsätter varje år medel för årsmöte och medlemsmöten till Inre Ringen Halland. 
Årsmöte hölls den 24 februari på Katrinebergs Folkhögskola. Samma dag genomfördes ett 
medlemsmöte. 
 
Teman för medlemsmötet var redovisning från respektive lokalföreningar av året som gått samt 
diskussion om namnbyte för Inre Ringens lokalföreningar. 
 
Samtliga sektioner var representerade på LänsFUBs verksamhetskonferens den 15 - 16/9 på 
Tylebäck, Halmstad. Deltagare i Inre Ringen Halland ingick under dagarna i olika grupper som 
bl a diskuterade äldrefrågor och framtidsfrågor. Inre Ringen Falkenberg bidrog med att första 
dagen avsluta med ett kort Dans Fuegopass. 
 

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 Valet 2018, Äldrefrågor, Uppdatering av handledarmaterial m m. Representanter för 
styrelsen har deltagit i Val- och Demokratiläger, i politikerträffen i Almdalen, Intra-dagarna samt 
i konferensen ”Inclusion International” i Birmingham. Alla styrelseledamöter genomgick en 
informatörsutbildning i november. Samarbetet med förbundsstyrelsen har fördjupats ytterligare 
under året.  
 
Inre Ringen Sverige har haft fyra protokollförda möten, samtliga förlagda till Stockholm. 
I maj genomfördes Riksstämman. Anna Hildingsson, Lidköping, valdes till ordförande och 
Markus Petersson, Helsingborg, till vice ordförande. Gunilla Karlsson är ledamot i styrelsen. 
 
Verksamhetsplan 2019-2020: 

 Arbete och ekonomi 

 Skolfrågor 

 Värva medlemmar till Inre Ringen 

 Personalkompetens inom LSS. 
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LSS 
Genom RiksFUB följer vi utvecklingen inom den statliga LSS-utredningen, som ska vara klar i 
januari 2019. En representant från ”Funktionsrätt Sverige” ingår i den statliga LSS-utredningen. 
RiksFUB har representanter i expertgruppen, som administreras av ”Funktionsrätt Sverige”. 
RiksFUB har dessutom en arbetsgrupp på kansliet, som enbart behandlar LSS-utredningen och 
svarar på frågor som utredningen vill ha svar på. 
 

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. 
 
Vårens tema: Politik och Hälsa 
Sommarkurs: Kunskap om ett främmande land, matlagning, studiebesök 
Höstens tema: Daglig Verksamhet och Skapande Verksamhet. 
 
Kurserna har haft följande innehåll: 
Självkännedom - att lära sig om sin och andras funktionsnedsättning 
Hälsa 
Politik 
Ett främmande land: Mexiko + matlagning från Mexiko 
Studiebesök - Ringhals 
Siffror i vardagen - Pengar i vardagen 
Tipspromenad - Allmänbildning 
Musik - Legender 
Aktuellt 
Film med diskussion 
Frågor till Gäst 
Utvärdering 
Besök av Politiker från Halmstad, Kungsbacka och Falkenberg. 
Besök av Daglig Verksamhet från Halmstad. 
Elever från VårdVux i Halmstad har deltagit. 
 
Vi som medverkat och schemalagt kurserna är: 
Eva-Lis Boman, Ingela Glimtén Hallgren, Sebastian Klein och Emelie Grönbäck. 
 

Verksamhetskonferens och föreläsningar 
Den 15 – 16/9 genomförde vi en verksamhetskonferens på Tylebäck, Halmstad. Deltagare var 
LänsFUBs styrelse, lokalföreningarnas styrelser, Inre Ringen Halland och revisorer och valbe-
redningar. En lyckad konferens med ca 60 deltagare. 
 
Ur programmet: 

 LSS-frågor och FN-konventionen – Harald Strand, ordförande i RiksFUB 

 ”Att åldras med utvecklingsstörning – Kia Mundebo, f d ombudsman på RiksFUBs kansli 

 Information om Special Olympic Games, Specialvarvet Göteborg, Hallandsloppet –  
Inger Myrén, FUB Falkenberg 

 Vikten av att träna – Emma Carlsson och Patrik Svanberg, FUB Laholm 

 Hälsa och träning – Emma Myrén, FUB Falkenberg 

 Framtidsfrågor 
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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. 
- 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. 

 
Projekt 2018 ”Rättssäker LSS” – Willy Engebrethsen 

 
(Bilden står för alla de bitar som måste finnas och passa ihop för att rättssäkerhet ska uppnås).  

 
Projekt ”Rättssäker LSS” för LänsFUB i Halland har fortgått även under 2018. 
”Projektet” startades 2013 med namnet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upp-
handlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell 
personkrets”. Projektet finansierades fram till slutet av 2017 av länsförbundet. 
 
Syftet med projektet var att få en bild av om personer med en utvecklingsstörning uppnår goda 
levnadsvillkor och att få leva som andra utan en funktionsnedsättning enligt LSS-lagens formu-
lering och dess intentioner. LSS är en rättighetslag och ska då präglas av rättssäkerhet. Ett mål 
med projektet var att titta på och stärka den enskildes rättssäkerhet utifrån följande. 
 

 Ansökan om insats och dess beslut. 

 Vid beviljad insats – verkställigheten. 

 Personens upplevelse av kvalitet enligt lagens mening och vilka förutsättningar som är 
nödvändiga för en god kvalitet. 

 Tillsyn och kontroll. 

 Företrädarskapet. 

 Vid avslag, rättsväsendet och dess rättsprocess utifrån intentionerna i lagen. 
 
Inom varje punkt uppstår ett antal följdfrågor och fördjupningsområden. Förändringen inom 
assistansen har varit en del att följa i projektet. Under dessa år har ca 1000 personer blivit av 
med sin assistans. 
Projektet har fortsatt med samma upplägg som tidigare med fokus på granskning av rättssäker-
het utifrån att ha följt flera enskilda ärenden och utbildning. 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 enskilda ärenden som jag följt i projektet. 
 
Sammanfattning: 
LSS-lagen infördes 1994 efter att den föreliggande utredningen konstaterade att personer med 
en utvecklingsstörning och dess anhöriga har sämre levnadsförhållanden på alla plan jämfört 
med personer utan en funktionsnedsättning. 
 
Med lagens hjälp skulle nu dessa berörda personer få uppleva ”Goda levnadsvillkor” och att få 
”Leva som andra”, jämfört med personer utan en funktionsnedsättning. 
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2019 kan vi konstatera att detta mål inte har uppnåtts. I dag finns inga garantier för någon form 
av rättssäkerhet för den enskilde utifrån ovanstående punkter eller att få ”Goda levnadsvillkor” 
och att få ”Leva som andra”. 
 
FUB väntar nu med spänning på kommande LSS-utredning och om den innehåller förslag, som 
innebär en återupprättelse av de grundläggande intentionerna från 1994. Projektet kommer 
under våren 2019 att sammanfattas och därmed avslutas. De enskilda ärenden som följts i 
projektet läggs över på rättsombudsfunktionen utefter tidsmässiga förutsättningar. 

 
Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Boende 
Efter att jag framfört stark kritik mot hur det fungerar inom ”Bostad med särskild service” i 
Halmstad så har jag träffat utvecklingschefen i kommunen och kommunens Socialt Ansvarig 
Socionom, (SAS), som bland annat jobbar med kvalitetsgranskningar och Lex Sarah-
anmälningar. 
 
Vi var överens om att träffas igen och bokade då in 8 april 2019. Förhoppningsvis så kommer 
någon representant från FUB i Halmstad att närvara. 
 
Förvaltningsrätten 
Ett ärende jag följt handlar om rätt till ”Bostad med särskild service”. I Förvaltningsrätten begär-
des muntlig förhandling som beviljades. Jag var med som ombud och drev ärendet i rätten. 
 
Förvaltningsrätten dömde till vår fördel men kommunen överklagade till kammarrätten och be-
gärde inhibition vilket Kammarrätten beviljade. Tre domar hänvisar kommunen som stöd för sitt 
avslag, 7131-17, 8591-15 Stockholm och 6344-16 Göteborg. Skulle dessa domar vara väg-
ledande samt kommunens resonemang så kan man stänga de flesta servicebostäderna i 
kommunen. 
 
Ett nytt problemområde som dykt upp är att vid nyansökningar eller omprövningar av aktivitets- 
och sjukersättningar så kan du nekas detta. 
 
Ärenden jag som rättsombud för övrigt har varit engagerad i har bland annat handlat om: 
 

 Att i Varberg få till ett adekvat boende och daglig verksamhet för en person med mycket 
svår autism och utvecklingsstörning. Ett antal möten med kommunen och verksamhets-
ansvariga har genomförts.  

 Avslag på korttidsvistelse 

 Ansökan om assistans eller beviljande av för lite timmar. 

 Personer som blivit av med sin assistans.  

 Bl.a. medverkat och uttalat mig i SVT om ett ärende i Laholm. 

 Jobbat/jobbar med ett ärende där en person boende i ”Bostad med särskild service” 
utsätts för övergrepp i form av våld och psykiska övergrepp.  

 Hjälpt till med ansökningar av olika LSS-insatser.  

 Hjälpt till med överklagningar.  

 Varit behjälplig med att få byta företrädare i form av god man.  

 Medverkat på ett antal Individuella planer enligt LSS och Genomförandeplaner. 

 Geografiskt så har jag haft ärenden i samtliga halländska kommuner. 
 

Skolfrågor 
Läroplanen för grundsärskolan har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya 
bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018. 

Läs förändringarna i del 1 och 2 i grundsärskolans läroplan i SKOLFS  

http://www.skolverket.se/skolfs?id=2074
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Aktiviteter 
 

Halmstad Arena Bad 
Halmstad Arena Bad hade för 2018 höjt priset med 100 kronor så kostnaden blev 7.600 kronor 
för hyra av badet. Det blev rekordmånga anmälningar. Totalt 117 stycken. Vi stoppade vid 100. 
Med några återbud samma dag blev antalet deltagare 95 personer, 48 från Falkenberg, 21 från 
Laholm, 17 från Halmstad och 9 från Varberg. 
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Länsförbundet FUB i Halland 
Org.nr 849200-9579 
 
Förenklat årsbokslut for räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 

Resultaträkning Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Verksamhetens intäkter           

Katrinebergskurser   99.350   110.500   

Medlemsavgifter    5.130   4.185   

Regionbidrag   94.500   82.260   

Erhållna bidrag Projekt Rättssäkerhet LSS   22.500   142.500   

Summa verksamhetens intäkter    221.480   339.445   

            

Verksamhetens kostnader           

Verksamhetskostnader 1 -296.226   -310.666   

Övriga externa kostnader 2 -20.050   -21.686   

Personalkostnader 3 -25.789   -24.323   

Summa verksamhetens kostnader    -342.065   -356.675   

            

Verksamhetens resultat   -120.585   -17.230   

            

Finansiella intäkter   74.367   22.563   

            

Årets resultat   -46.218   5.333   

 
 

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar           

Finansiella placeringar 5 441.303   516.888   

Bank   122.723   106.787   

 
Summa tillgångar   564.026   623.675   

 

Eget kapital         

Balanserat kapital   162.488   157.155 

Ändamålsbestämda medel 6 438.397   438.397 

Årets resultat   -46.218   5.333 

Summa eget kapital   554.667   600.885 

          

Skulder         

Övriga skulder 7 9.359   22.790 

Summa kortfristiga skulder   9.359   22.790 

          

Summa eget kapital och skulder   564.026   623.675 
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Länsförbundet FUB i Hallands 
Org.nr 849200-9579 
 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 
Noter 
  
Not 1 Verksamhetskostnader 

  2018 2017   

        

Katrinebergskurser 112 277 109 898   

Inre Ringen Halland 6 818 6 103   

Länsaktiviteter 7 600 15 503   

Länsseminarium 115 638 0   

Förbundsstämma 13 410 9 199   

Kurser och konferenser 15 483 27 462   

Projekt-Rättssäkerhet inom LSS 22 500 142 500   

Lämnade bidrag 2 500 0   

  296 226  310 666   

        

 Not 2 Övriga externa kostnader 

  2018 2017   

        

Kontorsmaterial 592 1 569   

Porto 990 0   

Övriga förvaltningskostnader, egna möten 10 611 8 032   

Bankkostnader 921 1 020   

Tidningar, tidskrifter och facklitterat 5 196 10 290   

Lämnade gåvor/uppvaktningar 1 740 775   

  20 050 21 686   

        

 Not 3 Personalkostnader 

  2018 2017   

        

Arvoden, löner 2 500 2 500   

Styrelsearvode, kostnadsersättning 10 000 10 000   

Handledarersättningar 5 000 3 500   

Bilersättningar 4 777 5 131   

Arbetsgivaravgifter 3 512 3 192   

 25 789 24 323   

 Not 4 Finansiella intäkter 

  2018 2017   

        

Utdelningar aktier 0 554   

Resultat vid försäljning av värdepapper 74 367 22 008   

  74 367 22 563   
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Länsförbundet FUB i Hallands 
Org.nr 849200-9579 
 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 
Not 5 Finansiella placeringar 
 
Fonder och värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på 
balansdagen. 
 

Ingående värde 
2018-01-01 

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 

    

Utgående värde 
2018-12-31 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Allemansfond Kompl. 190 754 200 522 190 754 

Humanfonden 250 549 323 444 250 549 

 441 303 523 966 441 303 

        

  
 Not 6 Ändamålsbestämda medel  
 I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 438.397 kr (438.397 kr). 
  

  2018-12-31 2017-12-31   

Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta 
bidrag       

Ingående balans 238 397 238 397   

        

Ändamålsbestämda medel till personer med 
utvecklingsstörning i Halland FUB       

Ingående balans 200 000 200 000   

    

Utgående balans ändamålsbestämda medel 438 397 438 397  

        

 Not 7 Övriga skulder 

  2018-12-31 2017-12-31   

        

Personalskatt 4 000 4 000   

Lagstadgade sociala avgifter 2 721 2 721   

Övriga upplupna kostnader 2 639 16 070   

 9 359 22 790  
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för Länsförbundet FUB i 
Halland 2019 
 
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 Inre Ringen Halland är personer med egen erfarenhet av utvecklingsstörning. 
 
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 lokalföre-
ningarna till bra beslut, som gagnar personer med utvecklingsstörning i hela länet. 

 
Styrelsemöte, årsmöte och verksamhetsdagar kommer att anordnas för 2019. 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, 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. 
 

 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. 
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 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 Socialstyrelsen, 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 2019. 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 


