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Länsförbundet FUB i Halland har under 2019 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 
  Inger Myrén, Falkenberg 
  Birgitta Jonsson, Halmstad 
  Eivor Baumgarten, Laholm 
 
Ersättare Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka 
  Lennart Nilsson, Varberg 
  Jeanette Nilsson, 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 Karin Borgström, Falkenberg 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen, Falkenberg 
 
Revisorer Ann-Sofie Borglund, Varberg 
  Evert Jansson, Halmstad 
 
Ersättare Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka 
  Arne Svärd, Falkenberg 
 
Valberedning Vakant, Kungsbacka 
  Håkan Stener, Varberg 
  Gunnel Carlsson, Falkenberg 
  Ingvar Nilsson, Halmstad 
  Lars Jönsson, Laholm 
 
Regionala Funktionshinderrådet  Britt Rehbinder, Varberg, ordinarie (2019 – 2022) 
och Referenskommittén 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 RiksFUB 
 
  Gunilla Karlsson 
  Ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse  
  Handledare Monica Carlsson 
  Adjungerad ledamot i LänsFUB 
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Verksamhetsåret 2019 
 
Protokollförda sammanträden 
Länsförbundet FUB i Halland har under verksamhetsåret haft fem protokollförda 
sammanträden. 
 

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

Årsmöte 
Årsmötet hölls på Restaurang Ekholmen, Vessigebro, den 28 mars. 38 personer deltog.  
Monica Rudqvist, Falkenberg, höll i ordförandeklubban och Inger Myrén, Falkenberg, var 
sekreterare.  

 
Efter årsmötesförhandlingarna kunde vi avnjuta en god middag. 
 

Lokalföreningarna i länet 
Lokalföreningarna i Halland har under året arbetat med många olika ärenden utifrån varje 
förenings speciella frågor och behov. 
 
Samtliga föreningar har samverkan med kommunernas olika nämnder/funktionshinder-förvalt-
ningar, beroende på vad de kallas. 
 
Kungsbacka 
- Årsmöte på Hembygdsmuseet, bingokvällar både på våren och hösten, discobowling på 
 våren och på hösten, minigolf. 
- Läger på Getterön, 3 dagars, mycket trevligt med möjlighet till bad och femkamp och andra 
 aktiviteter samt dans på kvällen. 
- Resa till Dalsland och besökte, Bengtsfors, Håverud och båttur på Dalslands kanal. 
- Publik på Bingolotto i Göteborg 
- Julbord på Tölögården. 
 
- FUB har också kämpat med att påverka kommunen för de nedmonteringar som vi upplever 

håller på att ske i Kungsbacka. Personalneddragningar och svårigheter med att få vikarier 
har lett till att basal omsorg ibland har sviktat.  
Avvikelser har vi reagerat på oftast gällande enskilda individer, som ej fått sina behov 
tillgodosedda. Individuella fritidsaktiviteter har inte tillgodosetts, inte heller i grupp. 
Vi har skrivit artiklar och dokument för att påvisa den försämrade omsorgen. 
Vi uppvaktar tjänstemännen och nämndens ledamöter. 

 

Varberg 

- Midsommarfest söndagen efter midsommar, ca 100 deltagare. 

- Pride-festival, sista helgen i juni. Fantastiska Underhållningsbandet uppträdde på stora 

 scenen. 

- I mitten av juli arrangerades allsång för första gången. 

- MC-åkning första söndagen i september. Ett 25-tal personer åkte MC. 

- Studiebesök på FUB-kursen på Katrinebergs Folkhögskola i september. 

- 4 oktober höstfest i Träslövsgården. 

- 12 december luciafest, då gröt och skinkmackor serverades. 

- FUB Unga gick tillsammans på Mora Träsk i somras. 
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- Inre Ringen/Fantastiska Underhållningsbandet har uppträtt ett flertal gånger i olika 

 sammanhang, bl a på äldreboenden. De samlade in över 300 000 kronor till Musikhjälpen. 

- Ordföranden Lisa Larsson deltog i Inre Ringen Sveriges Inspirationshelg i Stockholm i 

 oktober. 

- Två medlemmar har hört av sig för rådgivning 

- Skrivelse har skickats till kommunen om att personer med insats enligt LSS ska få  

 friskvårdspeng på samma villkor som kommunanställda. 

 Skrivelse har också skickats till Överförmyndarnämnden om erbjudande om utbildning i TSS. 

- Media – Artikel om friskvårdspeng och att Fantastiska Underhållsbandet fick avslag på 

 ansökan om bidrag till Funkisfestivalen. 

- Nyhetsbrev kommer att skickas ut till medlemmarna en gång per månad. 

- Start av Facebook-sida 

- Framtidsfrågor ska alltid vara en stående punkt på styrelsemötena framöver. 

 

Falkenberg 

- Årsmöte och vårfest i Vinbergs Bygdegård. 

- Aktivistveckan 2019. Vi anordnade politikerträff och minimässa på Mötesplats Mölle.  

 Inger Myrén utsågs till Årets FUB-aktivist och uppvaktades av Riksförbundet FUB.  

- Samverkan med Anhörigstödet. Anhörigvecka med föreläsningar. 

- FUB Falkenberg och Inre Ringen Falkenberg deltog med informationsbord på 

 Sparbanksdagen. 

- Samverkansfrågor med Socialnämnd och –förvaltning har handlat om Följa-med-kort, 

 habiliteringsersättning, upphandling av LSS-verksamheter, återtagande av LSS-

 verksamheter, bokningsrutiner för transporter till och från särskolan m m. 

- Aktiviteter under året har varit bingo, sidvagnsrally, Pridefestivalen, loppis, midsommarfest, 

 cruising, grillparty på stranden, handigolf med Falkenbergs Golfklubb, dans fusion, julfest  

 m m. 

- Samarbetsprojekt mellan FUB, Falkenbergs Konståkningsklubb och RBU. Invigning av ny 

 fallskyddsutrustning i Ishallen. Prova-på-aktivitet. 

 Samarbete med Friskis & Svettis som startat Enkeljympa för vår målgrupp.  

 

Halmstad 

- Vi har haft 2 musikcaféer ihop med Martin Luther kyrka, ett under våren och ett 

 under hösten. 

- Vi har haft traditionellt midsommarfirande på gården ÖN och luciafirande i Martin Luther 

 kyrka.  

- Vi har haft samverkansmöte med RBU Halland och DHR Halmstad-Laholm-Hylte, 

 som mynnat ut i diverse skrivelser till kommunen, bland annat om eventuell hopslagning av 

 DV och boende samt om handikapptoalett på Simstadion. 

- Vi har skickat skrivelser till Halmstad kommun om utvärdering av nedläggningen av 

 fritidsverksamheten och om hur deras policy är när tjänstemän anmäler anhöriga för 

 speciella hjälpmedel de använder till sina barn med speciella behov. 

- Vi har skickat skrivelser till Hylte kommun angående resursskola och besparingarna 

 inom skolan, som drabbat många av våra medlemmar.  

- Vi har haft en inplanerad bingokväll, en anhörigkurs med anhörigkonsulent Niklas Millén 

 som vi fick ställa in på grund av för få anmälda. Detta är tyvärr ett återkommande problem för 

 oss. En orsak kan vara att många aktiviteter erbjuds från andra aktörer som RBU, ABF, 

 Vuxenskolan och flera idrottsföreningar, så att våra medlemmar antingen inte har ork 

 eller råd att medverka på våra träffar. 

- Vi har haft samverkansmöte med UAF. Vi jobbade hårt med att de skulle ansöka om 

 årets pengar till ökad habiliteringsersättning, då de inte ansökte om det 2018. Vårt 

 arbete gav frukt då kommunen ansökte om det och betalade ut habiliteringsersättningen vid 
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 två tillfällen under året. 

- Med anledning av stora besparingar under 2020 har diskussioner om detta präglat våra 

 samverkansmöten under hösten. 

 Vi hade inte någon samverkan med socialförvaltningen under vintern/våren, då vi inte 

 hade någon representant men från maj månad var vi på banan igen.  

Laholm 
- Årsmöte 
- Aktiviteter: 
 Vårfest och höstfest med musik o dans 
 Midsommarfest 
 Hyrt biografen bio 2 gånger 
 Musikcafé 
 Bingo 
 Grillkvällar 
 Läger i Skånes Djurpark 
 Besök på Brandstationen med brandmän och Polis 
 Jul på Liseberg. Två bussar 
 Julfest 
- Deltagit i Intra-dagarna  
- Bollplank i ett projekt ”Här är jag”. 
- Samverkan med kommunen 
- Diskuterat hur äldre får ett bra och meningsfullt liv efter pensionering.  
 Boende, fritid och aktivering. 
 

Media 
Under året har regelbundna uppdateringar gjorts av hemsidan.  
 
En arbetsgrupp tillsattes efter sommaren för att ta fram en strategi för att förbättra och göra 
hemsidorna mer enhetliga och ta fram marknadsföringsmaterial som lokalföreningarna kan ta 
del av. 
 
Målet var att alla lokalföreningar skulle ha en egen hemsida vid årsskiftet 2019/2020. 
Det har inte gått att genomföra då alla FUB:s hemsidor bytte plattform i början av december. 
Överflyttningen gick inte som det var tänkt, vilket har inneburit att hela arbetet med hemsidorna 
försenas och kommer att påbörjas först 2020.  
 
Målet är också att bilda en administratörsgrupp som arbetar tillsammans med hemsidorna. 
 

Inre Ringen Halland 
Beslut togs under året att låta sektionen Inre Ringen Halland vara vilande tills vidare 
 

Inre Ringen Sverige (IRS) 
Gunilla Karlsson, Falkenberg, ingår i Inre Ringen Sveriges styrelse. Monica Carlsson är hand-
ledare. 
IRS arbetar intressepolitiskt nationellt, representerar i olika forum internationellt, skriver 
debattartiklar och deltar i diverse möten, som arrangeras av RiksFUB, FUB:s länsförbund och 
lokalföreningar. 
 
Året har präglats av information om och diskussion kring LSS-frågor, politikerträffen i Almdalen, 
debattartiklar m m. Inre Ringen Sverige har haft fyra protokollförda möten, samtliga förlagda till 
Stockholm. I oktober genomföredes en Inspirationshelg i Stockholm. Ca 100 personer deltog. 
 
Samarbetet med förbundsstyrelsen har fördjupats ytterligare under året genom att diskutera och 
besluta i gemensamma frågor. Detta sker vid varje styrelsemöte, då förbundsstyrelsen också 
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har sina styrelsemöten. Dessutom har speciella teamträffar genomförts mellan några ledamöter 
i förbundsstyrelsen och ledamöterna i IRS styrelse inom vars och ens specialområde. 
 
Verksamhetsplan 2019-2020: 

 Arbete och ekonomi 

 Skolfrågor 

 Värva medlemmar till Inre Ringen 

 Personalkompetens inom LSS. 

 
IRS ledamöter har vid varje styrelsemöte träffat kanslipersonal för en fördjupning i ovanstående 
frågor i verksamhetsplanen. 

 
LSS 
Genom RiksFUB följer vi utvecklingen inom den statliga LSS-utredningen. Remiss har besva-
rats om att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i den personliga 
assistansen. Inget övrigt har framkommit om LSS-utredningen under året. 
 

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: Boende, Föreningsverksamhet, Hälsa m m 
Sommarkurs: Kunskap om ett främmande land, matlagning, studiebesök 
Höstens tema: Gode Man, Sociala Medier - Hur skall man använda dem rätt 
 
Kurserna har haft följande innehåll: 
Självkännedom - att lära sig om sin och andras funktionsnedsättning 
Hälsa och Sociala medel 
Ett främmande land: Danmark + matlagning från Danmark 
Studiebesök - Öströö fårfarm 
Siffror i vardagen - Pengar i vardagen 
Tipspromenad - allmänbildning 
Musik - Musikquiz 
Aktuellt 
Film med diskussion 
Frågor till Gäst 
Besök av Enhetschefer från Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg 
Besök av Lokalföreningarna FUB i Halland 
Besök av Elever från Hemvårdsförvaltningen i Halmstad  

Besök av Godemansföreningen i Halland 
Vi som medverkat och schemalagt kurserna är: 
Eva-Lis Boman, Ingela Glimtén Hallgren, Sebastian Klein och Emelie Grönbäck. 
 

Verksamhetskonferens och föreläsningar 
Inga verksamhetskonferenser eller föreläsningar har genomförts under året. 
 
Styrelsen har arbetat vidare med de framtidsfrågor som kom fram vid verksamhetskonferensen 
2018. Det innebär bl a följande: 
- Riktlinjer och likartad struktur för lokalföreningarnas hemsidor 
- Alla lokalföreningar ska ha en hemsida klar vid årsskiftet 2019/2020 
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- Kunskapsbank läggs upp på hemsidan – ”Rättssäker LSS”  
- Gemensam plattform för aktiviteter i respektive kommun, där alla intresseorganisationer kan 
 lägga upp sina aktiviteter  
- Att utse en person att stötta lokalföreningarna administrativt, t ex med layout och mallar till 
 marknadsföringsmaterial, framtagning av bilder m m. Detta projekt startar 2020. 
 
RiksFUB 

Årets FUB-Aktivist 2019 
 
 

Inger Myrén, FUB Falkenberg, utsågs till ”Årets FUB-Aktivist 2019”. 
Det är ett nytt pris, som RiksFUB har instiftat.  
Utmärkelsen delades ut på FUB Falkenbergs Mini-Mässa den 28/9. 

Inger är en mycket värdig vinnare av denna utmärkelse och vi är 
väldigt stolta över att Inger blev utvald bland alla eldsjälar, som 
jobbar inom organisationen i hela Sverige. 
 
 

Förbundsstyrelsen 
Styrelseledamöter i förbundsstyrelsen och kanslipersonal träffar kontinuerligt riksdagsmän i 
olika partier samt representanter för regeringen för diskussion i olika frågor. En mängd 
debattartiklar och skrivelser har tagits fram under året. 
 
Prioriterade områden i Verksamhetsplan 2020 är: 

 Personalkompetens och –försörjning i LSS-verksamhet samt hälso- och sjukvård 

 Skola och utbildning 

 Arbete och daglig verksamhet 

 Ställföreträdarskap (Gode man) 
 
Dessutom finns ett antal fokusområden med hänvisning till bl a Agenda 2030. 
 
Förbundsstämma 
Vid RiksFUBs förbundsstämma 2018 beslutades att förbundsstämman i fortsättningen ska ske 
vartannat år. Nästa förbundsstämma blir 2020. 
 

Stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete) 
ALA arbetar som en rådgivande instans för RiksFUB.  
- Granskar och kommenterar projekt.  
- 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. 
 
Gunnar Kyléns pris 
har tilldelats professor Patrik Arvidsson, Mälardalens Högskola. Han presenterade sin rapport 
om delaktighet m m. Priset delades ut på Inre Ringen Sveriges Inspirationshelg i oktober. 
 

Region Halland 
Representanter för styrelsen i LänsFUB har deltagit i möten och konferenser, som initierats av 
Region Halland. 
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Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
 
Halmstad 
Tre ärenden som handlar om kvalitén i Bostad med särskild service. Gemensam problematik är 
bristande personalkompetens och avsaknad av närvarande kompetent ledning. 
 
Deltagit i SIP-möten och genomförandeplaner, där jag ifrågasätter grunderna för att öka 
medicinering och i stället fokusera på det pedagogiska arbetet samt att se till att ett tillitsfullt 
samarbete med alla i personens nätverk finns. 
 
Gemensamt är också att upprättade genomförandeplaner brister i tydlighet, vilket bl a innebär 
bristande förutsägbarhet som skapar stress. Begreppet ”självbestämmande” används på ett 
icke stödjande sätt. 
 
En viss förbättring i dessa ärenden har skett och då framförallt när det gäller bemötande och 
lyssnande på företrädare/anhöriga. 
 
Träffarna med kommunens utvecklingschef och socialt ansvarig socionom, som bl a jobbar med 
kvalitetsgranskningar, fortsätter. Ett bra forum för att lyfta de brister som finns utan att gå in på 
individärenden. Nytt möte kommer att genomföras till våren. 
 
Varberg: 
Flera möten med att få till ett adekvat boende och daglig verksamhet för en person. Ytterligare 
möten med kommunen och verksamhetsansvariga har genomförts. Träffar har nu även skett 
med boendepersonal, daglig verksamhet samt metodutvecklare. 
Medverkat på möten för bl.a. upprättande av Individuell plan. 
 
Falkenberg 
Varit behjälplig med flera överklaganden till Förvaltningsrätten och begäran om 
prövningstillstånd till Kammarrätten, bl.a. gällande assistansärenden. 
 
Övrigt: 
- Många frågor och stor oro angående aktivitets- och sjukersättning och  
 Försäkringskassans striktare bedömning avseende vilka som har rätt till det. 
- Assistansen är ett område som präglas av oro där jag får många samtal. Stor risk  
 att många blir av med sin assistans om omprövningsstoppet hävs.  
- Problemen i Hultagårdens LSS-verksamhet har varit uppe i Förvaltningsrätten och  

ska även tas upp i Kammarrätten.  
 Bevakning och uppföljning av detta ärende sker till tillsammans med Riksförbundet FUB 

och IVO. 
- Ett liknande ärende finns med en brukare som också har bott på Hultagården, som fått kritik 

från IVO för allvarliga brister vid flera tillfällen Verkställighetsbeslutet är överklagat till 
Förvaltningsrätten. 

 Gemensamt med dessa två ärenden är också att aktuella kommuner ifrågasätter 
företrädarna och begär att dessa ska entledigas. 

- Hjälpt till med skrivelser av olika slag, ansökningar, överklagningar m m. 
- Hjälpt en person att få två gode män. Uppdraget delas på ”Sörja för person” som en 
 del och ”Bevaka rätt/Ekonomi” som en del. 
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Skolfrågor 
Läroplanen för grundsärskolan har reviderats med skrivningar om jämställdhet. De nya 
bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2018. 

 
Aktiviteter 
 
Halmstad Arena Bad 
88 deltagare var anmälda. 34 från Falkenberg, 33 från Laholm, 5 från Varberg och 16 från 
Halmstad. Detta är en mycket uppskattad aktivitet. Det är viktigt att inbjudningarna kommer 
medlemmarna till del i god tid före aktiviteten. Så var inte fallet hos alla i år. 
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Länsförbundet FUB I Halland 
Org.nr 849200-9579 
 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31 
 

Resultaträkning                   Not             2019-01-01       2018-01-01

                    2019-12-31      -2018-12-31 
Verksamhetens intäkter           
Katrinebergskurser   99.950   99.350   
Medlemsavgifter    4.500   5.130   
Regionbidrag   92.430   94.500   
Erhållna bidrag Projekt Rättssäkerhet LSS   0   22.500   
Summa verksamhetens intäkter    196.880   221.480   
            
Verksamhetens kostnader           
Verksamhetskostnader 1 -147.227   -296.226   
Övriga externa kostnader 2 -31.001   -20.050   
Personalkostnader 3 -26.507   -25.789   
Summa verksamhetens kostnader    -204.735   -342.065   
            
Verksamhetens resultat   -7.855   -120.585   
            
Finansiella intäkter   0   74.367   
            
Årets resultat   -7.854   -46.218   
 

Balansräkning                 2019-12-31   2018-12-31 
Tillgångar           
Finansiella placeringar 5 441.303   441.303   
Upplupna intäkter  93.130   0   
Bank   28.328   122.723   

Summa tillgångar   562.761   564.026   
 
Eget kapital           
Balanserat kapital   116.269   162.488   
Ändamålsbestämda medel 6 438.397   438.397   
Årets resultat   -7.854   -46.218   
Summa eget kapital   546.812   554.667   
            
Skulder           
Övriga skulder 7 15.949   9.359   
Summa kortfristiga skulder   15.949   9.359   
            

Summa eget kapital och skulder   562.761   564.026   
            
 



12 
 

Länsförbundet FUB I Halland 
Org.nr 849200-9579 
 

Noter 
  
Not 1 Verksamhetskostnader 
  2019 2018   
Katrinebergskurser 116 418 112 277   
Inre Ringen Halland 4 214 6 818   
Länsaktiviteter 6 840 7 600   
Länsseminarium 0 115 638   
Förbundsstämma 0 13 410   
Kurser och konferenser 19 755 15 483   
Projekt Rättssäkerhet inom LSS 0 22 500   
Lämnade bidrag 0 2 500   
  147 226 296 226    
  
Not 2 Övriga externa kostnader 
  2019 2018   
Förbrukningsinventarier, kontorsmaterial              6 563                     0   
Kontorsmaterial 5 830 592   
Porto 540 990   
Övriga förvaltningskostnader, egna möten 11 232 10 611   
Bankkostnader 927 921   
Tidningar, tidskrifter och facklitterat 5 700 5 196   
Lämnade gåvor/uppvaktningar 209 1 740   
  31 001 20 050   
 
Not 3 Personalkostnader 
  2019 2018   
Arvoden, löner 5 000 2 500   
Styrelsearvode, kostnadsersättning 10 000 10 000   
Handledarersättningar 2 000 5 000   
Bilersättningar 6 864 4 777   
Arbetsgivaravgifter 2 643 3 512   
             26 507            25 789   
  
Not 4 Finansiella intäkter 
  2019 2018   
Resultat vid försäljning av värdepapper 0 74 367   
  0 74 367    
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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 
2019-01-01 

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 
        
Utgående värde 
2019-12-31 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Allemansfond Kompl. 190 754 268 846  190 754 
Humanfonden 250 549 422 708  250 549 
 441 303 691 554  441 303 
        
Not 6 Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta bidrag 
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 438.397 kr (438.397 kr). 
  
  2019-12-31 2018-12-31   
Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta 
bidrag       
Utgående balans 238 397  238 397   
        
Ändamålsbestämda medel till personer med 
utvecklingsstörning i Halland FUB       
Utgående balans 200 000  200 000   
           438 397          438 397   
  
Not 7 Övriga skulder 
  2019-12-31 2018-12-31   
Personalskatt 5 000 4 000   
Lagstadgade sociala avgifter 2 643 2 721   
Övriga upplupna kostnader 8 306 2 639   
  15 949 9 359    
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för Länsförbundet FUB i 
Halland 2020 
 
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. 
 

 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 FUB-kurserna på Katrinebergs Folkhögskola 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. 
 

 Kartlägga personalens kompetens inom alla LSS-verksamheter i länet. 
 
Mål/Syfte 
Att få en bild av vilken kompetens som finns inom LSS-verksamheterna och driva frågor 
utifrån de svar som kommer oss tillhanda. 
 
Pågår. 

 

 Sprida kunskap om hantering av nuvarande och kommande pandemier inom  
LSS-verksamheter 
 
Mål/Syfte: 
Att bevaka så att nödvändig kunskap om begränsnings- och skyddsåtgärder vidtas i alla LSS-
verksamheter. Personer inom dessa verksamheter ska ses som särskilt utsatta. 
 
Pågår. 
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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 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 kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen, IVO och SKL.  

Detta är ett pågående arbete 2020. 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-04-23 
 


