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FUB Hallands län har under 2020 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 
  Jeanette Nilsson, Halmstad 
  Eivor Baumgarten, Laholm 
 
Ersättare Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka 
  Lennart Nilsson, Varberg 
  Monika Johansson Björk, Halmstad 
  Ingvar Birgersson, Laholm 
 
AU  Kerstin Tegnér, Karin Borgström, Monica  
  Carlsson och Berit Svensson 
Adjungerade ledamöter  
Styrelsen Monica Carlsson, Falkenberg 
  Gunilla Karlsson, Falkenberg 
  Willy Engebrethsen, Falkenberg 
  Berit Svensson, Varberg 
 
Medlemsrådgivare Karin Borgström, Falkenberg 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen, RiksFUB 
 
Revisorer Ann-Sofie Borglund, Varberg 
  Evert Jansson, Halmstad 
 
Ersättare Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka 
  Arne Svärd, Falkenberg 
 
Valberedning Vakant, Kungsbacka 
  Håkan Stener, Varberg 
  Gunnel Karlsson, 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 i kontakter med myndigheter,  

Rättsombud RiksFUB 
   
  Nils Granstrand 
  Ansvarig för stadgefrågor  
 
  Ingela Glimtén Hallgren 
  Studie- och ekonomiansvarig för FUB-kurser på 

Katrineberg 
 
  Eva-Lis Boman 

Studieansvarig för FUB-kurser på Katrineberg 
 
  Monica Carlsson 
  Administrativt ansvarig för FUB-kurser på Katrineberg 
 
  Isabel Wigfors 
  Ledamot i valberedningen i RiksFUB 
 
  Gunilla Karlsson 
  Ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse  
  Handledare Monica Carlsson 
  Adjungerad ledamot i FUB Hallands styrelse 
  Ledamot i Inre Ringen Falkenberg.  
  Handledare Monica Carlsson 
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Verksamhetsåret 2020 
 
Protokollförda sammanträden 
FUB Halland har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. Några av 
dessa har genomförts digitalt. 
 

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

Årsmöte 
Årsmötet genomfördes via telefon, den 23 april. 18 personer deltog.  
Kerstin Tegnér, Kungsbacka, höll i ordförandeklubban och Monica Carlsson, Falkenberg, var 
sekreterare.  

 

Lokalföreningarna i länet 
Lokalföreningarna i Halland har under året arbetat med många olika ärenden utifrån varje före-
nings speciella frågor och behov. På grund av Corona-pandemin har många aktiviteter ställts in. 
 
Samtliga föreningar har samverkan med kommunernas olika nämnder/funktionshinderförvalt-
ningar, beroende på vad de kallas. 
 
Kungsbacka 
FUB Kungsbacka har haft digitala möten med styrelsen och med medlemmarna, även årets 
årsmöte var digitalt. 
Vi har haft digitala möten med förvaltningen (Funktionsstöd) och med kommunens Tillgänglig-
hetsgrupp. 
Däremot har nästan alla våra aktiviteter varit vilande och detta har målgruppen tyckt varit trå-
kigt. Vi har genomfört en ”uteaktivitet”. Det var ett mycket begränsat antal personer som kom 
och grillade korv. Vi ser verkligen framemot 2021. 
 
Falkenberg 

- Årsmöte och vårfest i Vinbergs Bygdegård. 

- Aktivistveckan 2020. Vi anordnade anpassade aktiviteter utomhus på grund av pandemin. 

 Informationskväll på Murarvägen med Dans Fuego på parkeringsplatsen. 

 Äventyrspromenad på lekplatsen i Stafsinge med inriktning på yngre deltagare. 

 Besök hos vår språkvän. 

- Samverkan med Anhörigstödet. Inställda möten på grund av Folkhälsomyndighetens 

 rekommendationer. 

- Funktionsrättslots har anställts.  

- Under året har de flesta av FUB:s aktiviteter genomförts och varit anpassade efter 

 Coronaläget. Julfesten fick däremot ställas in helt. 

- LSS-samverkan har skett digitalt liksom samverkansmöten med utförare, särskola m fl. Det 

 har t ex handlat om indragning av badkort i Klitterbadet som FUB kunde ändra på,  

 Följa-med-kortet som nu äntligen införs och kallas ”Pluspolarkort”.  

 Gruppbostad i behov av renovering, nya platser, boende för äldre inom LSS.  

 Återtagande av verksamheter och gruppbostäder i privat regi till kommunen, 

 kvalitetsuppföljning. Översyn personlig assistans. 
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- Skrivelse till SN med synpunkter inför översynen av gällande riktlinjer som efter beslut 

 numera benämns vägledning. 

- Brev till Riksförbundet FUB med synpunkter till remissyttrande på LSS-utredningen. 

 

- Inre Ringen Falkenberg har haft flera möten under året, både inomhus, utomhus och digitalt. 

 Bevakat Följa-med-kortet, övergången från Attendo och Frösunda till kommunen – 

 Funktionsstöd LSS Egen Regi m m. 

 En ledamot deltar i LSS samverkansmöten med kommunen. 

 

Halmstad - Hylte 

Verksamhetsåret 2020 har inte liknat något annat år på grund av Corona-pandemin. De flesta 

aktiviteter och möten har varit inställda efter årsmötet den 5 mars, men inte riktigt alla ändå.  

Dessvärre har vår ordinarie ordförande tagit paus från sitt uppdrag och vice ordförande har gått 
in. Likaså har ytterligare en styrelsemedlem pausat sin medverkan. Ytterligare två styrelsemed-
lemmar har varit frånvarande. För att hålla liv i föreningen så länge har ett beredningsutskott 
med vice ordförande, sekreterare och en styrelsemedlem träffats kontinuerligt såväl fysiskt som 
via telefon. 
 
Ett stort bekymmer för föreningen är att hitta medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet. 
Glädjande har dock varit att två personer med koppling till funktionshinderverksamhet har an-
mält sig som frivilliga att hålla i uteaktiviteter. Under hösten hann man med en promenad med 
grillning innan smittläget hindrade fortsatta aktiviteter. 
 
Under hösten trodde vi att det skulle bli möjligt att starta vissa aktiviteter lite smått efter nyår, 
men då smittläget försämrats blir det inte möjligt att dra igång riktigt ännu. 
 
Aktiviteter som genomförts år 2020: 

• Årsmöte hölls den 5 mars samt ett konstituerande styrelsemöte därefter 

• En skrivelse har skickats om Halmstad kommuns nedläggning av fritidsverksamhet 

• Fyra skrivelser angående hanteringen av Corona-viruset i såväl Halmstad som Hylte 

kommun har skickats till berörda kommuner 

• Inre Ringen hade möten under januari och februari innan verksamheten stängdes 

• Några gymnasieungdomar, med ett företag Hopeful, tillverkade armband som såldes 

och föreningen fick ett ekonomiskt tillskott på 8000 kr 

• Några aktiviteter med Gokart har genomförts 

• Tre beredningsutskott har hållits med del av styrelsen under hösten. 

• En uteaktivitet med promenad och grillning genomfördes i oktober 

• Samråd har fortgått såväl fysiskt som digitalt: 

- två LSS samråd med socialförvaltningen 
- fyra samråd med UAF, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som ansvarar för daglig 
  verksamhet 
- ett samråd med biblioteket och Lättäst-verksamheten 
- två samråd med Kommunala Funktionsrättsrådet, KFR 
- samt tre samråd i referensgruppen inför KFR 
- dessvärre har samråd med Bräcke Diakoni (som driver ett stort antal gruppbostäder) 
  inte genomförts, trots att vi efterfrågat det. 



6 
 

 
 
Laholm 

• 8 st styrelsemöten 

• Några musikcaféer och bingo 

• Vi representerade FUB på torget i Laholm under aktivistveckan. 

• Vi skulle haft 30-årsjubileum men blev inställt för Corona. 

• Även andra aktiviteter har ställts in. 

• Medlemsmöte med kommunen där Willy varit oss behjälpliga. 

• FUB Laholm har varit i lokal TV och i Laholms Tidning angående indragen assistans och 
andra försämringar. Willy har också varit delaktig i detta.  
Socialnämnden försvarar sig, gömmer sig bakom sekretessen och ändrade riktlinjer. 
Vi kommer ingenstans. Vi fortsätter kämpa och hoppas på en bättre LSS-lag som blir 
mer tydlig och att boendestöd kommer att ingå i LSS-lagen. 

 

Marknadsföringsprojekt 
I början av året startade vi ett projekt, som kallas ”Marknadsföringsprojektet”. Målgruppen är 
våra lokalföreningar i Halland och allmänheten. 
 
Syftet med projektet är bland annat att bli mer synliga i media, få hjälp att ta fram likartat pre-
sentations- och informationsmaterial, som kan användas i det intressepolitiska påverkansar-
betet samt att rekrytera fler medlemmar. Tanken är också att ge kontinuerlig information till 
FUB:s medlemmar i länet. 
 
Det handlar också om att marknadsföra våra kurser på Katrinebergs Folkhögskola. Foldrar är 
under framtagning.  
 
FUB Varberg tillhandahåller administrativa tjänster i projektet. FUB Halland står för samtliga 
kostnader. 
 

Media 
Målet för 2019 var att alla lokalföreningar skulle ha en egen hemsida. Detta gick av olika anled-
ningar inte att genomföra förrän i våras. Nu har alla en egen hemsida. Aktiviteten på hem-
sidorna varierar. En grupp för redaktörer bildades i Halland under våren. Då skapades också en 
privat Facebook-grupp för Hallands redaktörer. Gruppen har haft både fysiska och digitala 
möten. Tre individuella utbildningsträffar har hållits under året.  
 
Alla webbredaktörer ingår också i RiksFUB:s Facebook-grupp för redaktörer. I höst har 
RiksFUB haft digitala utbildningar i Wordpress där tre av Hallands webbredaktörer deltog. 
Vi är glada att vi har en webbredaktör med stor teknisk kunskap i Wordpress. 
 
Namnbyte 
Styrelsen har beslutat att länsförbundet ska byta namn till FUB Hallands län. Anledningen är 

att länsförbundets nuvarande registrerade namn hos Skatteverket inte är relevant. Det 
nya namnet stämmer dessutom överens med nuvarande logotype och hemsida. 
 

Inre Ringen Sverige (IRS) 
Gunilla Karlsson, Falkenberg, är ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse. Handledare är Monica 
Carlsson. 
 
Riksstämman 2020 blev inställd. 
 



7 
 

 
 
På grund av pandemin har Inre Ringen Sveriges styrelse endast haft två digitala möten under 
året. Frågor som behandlats är: 
 
Enkät om Covid-19 för personer med IF, pågående utredning om God man/Förvaltare, skrivel-
ser har skickats till bl a SOS Alarm och till digitaliseringsminister Anders Ygeman, framtagning 
av välkomstbrev till nya medlemmar med mera. 
 
IRS uppdrag är att arbeta intressepolitiskt nationellt, representera i olika forum internationellt, 
skriva debattartiklar och delta i diverse möten, men under 2020 har tyvärr denna verksamhet 
inte kunnat genomföras. 
 

FUB-kurser på Katrinebergs Folkhögskola  
FUB-kurserna på Katrinebergs Folkhögskola har varit inställda under hela 2020 på grund av 
covid-19. Vi hoppas att vi får starta igen i mars 2021. 
 

Verksamhetskonferens och föreläsningar 
Inga verksamhetskonferenser eller föreläsningar har genomförts under året. 
 

RiksFUB 
Förbundsstyrelsen 
Styrelseledamöter i förbundsstyrelsen och kanslipersonal träffar kontinuerligt riksdagsmän i 
olika partier samt representanter för regeringen för diskussion i olika frågor. Dessa har i huvud-
sak genomförts digitalt. En mängd debattartiklar och skrivelser har tagits fram under året. 
Remissyttrande har lämnats om LSS-utredningen. 
 
Förbundsstämma 
Förbundsstämman 2020 genomfördes digitalt. Tanken är att nästa förbundsstämma blir en 
fysisk stämma i maj 2021. 
 

Stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete) 
- 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. 
 

Region Halland 
Representanter för styrelsen i LänsFUB har deltagit i möten, som initierats av Region Halland.  

 
Året som Rättsombud – Willy Engebrethsen 
Rapport från Rättsombud för 2020 i Halland 
 
Jag har under året haft ärenden i samtliga kommuner utom Hylte. 
Fortsatt många ärenden som handlar om bristande kvalitét i bostad med särskild service. 
Gemensam problematik är bristande personalkompetens och avsaknad av närvarande ledning. 
Upplevelsen hos företrädare är att personal utan utbildning kommer och går, vilket ökar stress 
och oro hos den boende.  
 
Lösning på ökad oro och ibland en ökad beteendeproblematik är fortsatt en önskan om ökad 
medicinering istället för att ta tag i personals lämplighet, kompetensbrist och att uppnå högre 
grad av personalkontinuitet. 
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Ett annat problem som ökat är att myndighetsavdelningarna använder sig av huvudmannens 
självbestämmande och personens ”egna vilja” för att få igenom en förändring av verkställighet. 
T.ex. så träffar handläggare personen med funktionsnedsättning själv, utan att företrädare 
informeras eller ges möjlighet att närvara. 
 
Upplevelsen hos företrädare är att kommunen utnyttjar personens funktionsnedsättning i ett 
syfte som gynnar kommunen men inte alltid huvudmannen. Framförallt har detta förekommit när 
man vill flytta personer till annat boende eller boendeform.  
 
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 fortsatt präglas av oro där jag får många samtal. Stor risk att 
 många blir av med sin assistans om omprövningsstoppet hävs.  
 
- I Laholm har två kvinnor/systrar blivit av med sin assistans efter att haft det i många år. Där 
 har FUB i Laholm (Eivor) gjort ett jättejobb. 
- I Laholm har det skett flera förändringar på tjänsteman- och politikernivå, vilket fått en 
 märkbar försämring på omsorgen. 
 
- Kampen för Dick har fortsatt under året med bl.a. dom i Kammarrätten, som konstaterade att 
 Dick inte ges goda levnadsvillkor i Oskarström. 
 Jag har vid flera tillfällen träffat Dick tillsammans med anhöriga och själv konstaterat hur illa 
 han mår. 
 
 Under året har det också varit rättegång i tingsrätten mot den personal som utsatte Dick för 
 kränkningar och våld. 
 Mannen dömdes och Dick fick skadestånd på ca 15000 kronor. Många har med all rätt blivit 
 upprörda över den låga summan, men eftersom inte Dick med egna ord kunde beskriva hur 
 rädd han var så därmed blev det inget högre skadestånd. 
 
- Hjälpt till med skrivelser av olika slag, ansökningar, överklagningar m m. 
 
- Under året har det varit betydligt mindre fysiska möten på grund av corona-pandemin men 
 desto fler telefon- och videomöten. 
 
- 2020 har varit ett dåligt LSS- och assistans-år i hela landet. Bland annat så visade ”Uppdrag 
 granskning” den 18 oktober ett program som beskrev hur övergrepp och missförhållanden 
 inom LSS sker och den totala rättslösheten som råder.  
 
Med en förhoppning om ett bättre 2021 för alla med behov av stöd enligt LSS- och assistansen 
lämnar jag denna rapport. 
 
Willy Engebrethsen 
Rättsombud för Riksförbundet FUB 
 

Aktiviteter 
 
Halmstad Arena Bad 
Denna aktivitet ställdes in under året på grund av Corona-pandemin. 
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Org.nr 849200-9579 

 
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31 
 
Resultaträkning                     Not           2020-01-01-     2019-01-01-
                        2020-12-31       2019-12-31 
Verksamhetens intäkter           
FUB-kurser   0   99 950   
Medlemsavgifter    5 000   4 500   
Regionbidrag   23 650   92 430   
Summa verksamhetens intäkter    28 650   196 880   
            
Verksamhetens kostnader           
FUB-kurser  3 006   116 418   
Inre Ringen Halland  0  4 214  

Länsaktiviteter  0  6 840  
Kurser och konferenser  0  19 754  
Projekt, Marknadsföringsprojekt  38 148  0  
Förbrukningsinventarier, kontorsinventarier  0  6 563  
Kontorsmaterial  5 025  5 830  
Porto  550  540  
Övriga förvaltningskostnader, egna möten  1 638  11 232  
Bankkostnader  933  927  
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur  4 560  5 700  
Lämnade gåvor/uppvaktningar  1 344  209  
Arvoden, löner  5 000  5 000  
Styrelsearvode, kostnadsersättningar  12 000  10 000  
Handledarersättningar  0  2 000  
Bilersättningar  2 166  6 864  
Arbetsgivaravgifter  2 532  2 643  
Summa verksamhetens kostnader    76 902   204 734   
            
Årets resultat   -48 252   -7 854   
 
Balansräkning                    2020-12-31    2019-12-31 
Tillgångar           
Finansiella placeringar 1 441 303   441 303   
Upplupna intäkter  0   93 130   
Bank   66 889   28 328   
Summa tillgångar   508 192   562 761   
 
Eget kapital  2         
Balanserat kapital   546 812   554 666   
Årets resultat   -48 252   -7 854   
Summa eget kapital   498 560   546 812   
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Org.nr 849200-9579 

 
 
Skulder           
Personalskatt  5 700   5 000   
Lagstadgade sociala avgifter  2 532  2 643  
Övriga uppl kostnader, förutb intäkter  1 400  8 306  
Summa kortfristiga skulder   9 632   15 949   
            
Summa eget kapital och skulder   508 192   562 761   
            
 
Noter 
 
Not 1 Finansiella placeringar 
  
Fonder och värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde på 
balansdagen. 
  
Ingående värde 
2020-01-01 

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 
        
Utgående värde 
2020-12-31 

Anskaffn. 
värde 

Marknads- 
värde 

Bokfört 
värde 

Allemansfond Kompl. 190 754 313 429  190 754 
Humanfonden 250 549 448 022  250 549 
 441 303 761 451  441 303 
        
 
Not 2 Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta bidrag 
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 400 249 kr (438 397 kr). 
  
  2020-12-31 2019-12-31   
Ändamålsbestämda medel till projekt och sökta 
bidrag       
Ingående balans 238 397  238 397   
Årets användning Marknadsföringsprojekt             -38 148                       0   
Utgående balans            200 249            238 397  
    
Ändamålsbestämda medel till personer med 
utvecklingsstörning i Halland FUB       
Utgående balans 200 000  200 000   
             400 249            438 397   
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Verksamhetsinriktning med mål och syfte för FUB Hallands Län 2021 
 
FUB Halland ska 

 

• Stödja och hjälpa lokalföreningarna i länet 
Detta arbete kan dels göras genom kurser, konferenser och föreläsningar som FUB Halland 
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. 
 
 Pågår. Medel från Region Halland i huvudsak. 
 

• 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 och 
kontinuitet för de boende. 
 
Pågår. Medel har avsatts för detta. 

 

• Stödja FUB-kurserna på Katrinebergs Folkhögskola och våra ledare 
 
 Mål/syfte är att FUB-kurserna 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 studiebesök och/eller föreläsningar. 

 
 Pågår. Medel har avsatts för detta. 
 

• Anordna verksamhetskonferens med föreläsare 
 
 Mål/syfte är att medlemmar i FUB Halland ska få kompetens och kunskap. 
 Vi varierar teman/ämnen för varje år. 
 
 Pågår. 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 uti-
från de svar som kommer oss tillhanda. 
 
Pågår. 



14 
 

 
 

• 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. 

 

• 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 SKR 
 
 Mål/syfte är att Socialstyrelsen, IVO och SKR ska vara väl förtrogna med anhöriga, gode 

män och andras syn på det stöd och omsorgsarbete som samhället ger personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. FUB Halland ska kontrollera att det skrivs avvikelser och 
att missförhållanden utreds. 

 
 Vårt rättsombud har kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen, IVO och SKR.  

Detta är ett pågående arbete 2021. 
 

• Arbeta med skolfrågor inkl Komvux 
 
 Mål/Syfte är att bevaka och följa skollagens förändringar. Detta för att kunna följa konse-

kvenserna 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. 
 
 
 
 
 
 


