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JULFESTEN  DEN  14  JANUARI  I  GEMLA

Årets julfest var i Gemla skola. Vi var ett drygt 100-tal personer som hade en
trevlig eftermiddag. Förutom mat och dans så hade KLIPPAN sitt paketlotteri
som gav 1.500:- till våra vänner i Tuzla. Vi tackar festkommittén för en mycket
trevlig fest. Vi har bokat Gemla skola även till nästa års julfest.

ÅRSMÖTET  DEN  4  MARS

Vårt årsmöte samlade ett 20-tal medlemmar. Valen bjöd inte på
några överraskningar. Vi valde Kennerth till Förbundsstämman
och Gunilla Nilsson till Riksstämman i maj månad. Vi hade en
lång diskussion om kommunernas sätt att efterleva LSS. Deras
besparingar gör att lagen urholkas. Valrörelsen blir tuff för alla.

LÄNETS  ÅRSMÖTE  DEN  25  MARS

Länsförbundets styrelse hade förvarnat om ett nedläggningsbeslut om man inte
hittade  någon  ordförande  till  länet.  Vi  hade  full  representation  på  mötet.
Ljungby hade en representant och Tingsryd fanns inte närvarande. Det fanns
inte någon som ville bli ordförande så mötet beslutade om en nedläggning. Detta
har anmälts till Förbundsstyrelsen som nu har ett år på sig att agera innan det
slutliga beslutet tas på nästa årsmöte. Valen bjöd inte på några överraskningar.

SERVICEBOSTAD  I  LESSEBO

Förra året deltog vi i en projektgrupp för ett nytt serviceboende
och ett korttidsboende i Lessebo. Bygget stoppades i fullmäktige
på grund av kostnaderna. I början på året kom ett nytt uppdrag
att  bygga  om  det  utdömda  boendet  på  Odengatan.  Vi  var
mycket skeptiska till projektet och vi fick inte vara med mer än
en gång. För några veckor sedan fanns en notis i Smp om att nu fanns ett förslag
som skulle kosta endast runt 10 miljoner. Enligt vår uppfattning räcker detta
endast till lagstadgat brandskydd. Tyvärr har än en gång snålheten segrat över
funktion och säkerhet. Att man aldrig lär sig något i Lessebo. Det tråkiga i den
här  situationen  är  att  man  inte  får  sitt  behov  tillgodosett  på  bostäder  för
personer som omfattas av LSS. Gör om och gör rätt en gång för alla!!!!



LSS – TEMAKVÄLL  I  VÄXJÖ

Måndagen den  9  april  har vi  en  tema-
kväll om LSS i Växjö. RiksFUB presente-
rar  två  rapporter.  Det  är  dels  en  om
”normalt föräldraansvar” vid avslagsbe-
slut  på LSS-insatser och dels  rapporten
”500 FUB-röster om LSS”. Det är ca 50
politiker,  tjänstemän,  och  FUB:are  an-
mälda. Personer med utvecklingsstörning
får en egen föredragning om rapporten
500 FUB-röster på lättläst  svenska.  Det
är lite beklagligt att inte fler har hörsam-
mat vår inbjudan. 

SAMVERKAN  I  ALVESTA

Under ett drygt år har vi byggt upp ett sätt för samverkan i Alvesta kommun. På
omsorgsförvaltningen har man gjort stora organisatoriska förändringar. Enligt
vår uppfattning så gynnar detta verksamheten. Vi träffas nu minst fyra gånger
per  år  och  går  igenom  vad  som  har  hänt  och  vad  som  händer  framöver.
Kommunen testar olika idéer på oss. Vid senaste mötet framkom att ett nytt
boende planeras. Vi kommer att få vara med i planeringen och projekteringen
för att det skall bli så bra som möjligt i slutändan. Nästa möte är den 7 maj.

UTSTÄLLNING  OM  BOSNIEN
Bosniska föreningen i  Växjö har en hantverksgrupp
som  har  sytt,  broderat  och  målat  olika  motiv  och
händelser  i  Bosnien.  Den  24  februari  hade  de
utställning  på  Vattentorget  och  man  berättade  om
bakgrunden till de olika konstverken.

KLIPPAN tillfrågades om de ville göra något om sitt
arbete i Tuzla. Det blev en skärm på temat fred och
frihet  som  väckte  stor  uppmärksamhet.  Du  kan  se
skärmen i vår monter på Funka för Livet mässan den
11-12 april i Tipshallen. Gör gärna ett besök hos oss.

TIDNINGEN  UNIK  KOMMER  TILL  VÄXJÖ

Måndagen den 9 april kommer UNIK till Växjö för att göra några reportage om
vår samverkan med Växjö kommun. Vi har flera intressanta idéer om vad som
är  bra  i  Växjö.  De  kommer  att  prata  med  såväl  politiker  som  med  Kjell.
Resultatet kommer i UNIKs majnummer förhoppningsvis.                                   2.



JOBBET  I  CENTRUM
2018  blir  ett  spännande  år  för  ”Jobbet  i
Centrum”. De finns med på Funka för Livet
mässan  den  11-12  april  i  Växjö  kommuns
monter. Den 8 maj är det ”Solskensloppet”
runt Växjösjön. Den 5 juni blir det national-
dagsfest i Domkyrkan. Opalen bjuder in till
logdans den 28 augusti för verksamheter 
med grava funktionsnedsättningar. Höstens program är inte helt spikat ännu.
Det finns många trevliga förslag i idélådan.

WIZEX – I  FOLKPARKENS  TJÄNST  DEN  17  MARS

Årets  andra  medlemsförmån  gick  till
Grand Teater i Ljungby. Där gav Wizex
sin scenshow ”I Folkparkens tjänst”. En
musikalisk resa i tiden från 50-talet till i
dag.  Det  var  mycket  nostalgi  i  högt
tempo med många klädbyten.
Synd att inte fler tog chansen till en hel-
kväll med Wizex i högform. TACK !

HABERSÄTTNINGEN  I  VÅRA  KOMMUNER

Regeringen har för år 2018 anvisat 350 miljoner kronor för att kommunerna
skall kunna införa eller höja habersättningen. Pengarna fördelas efter antalet
personer i varje kommun som har daglig verksamhet. Kommunerna i vårt län
är beviljade följande; Alvesta 630.000:-, Lessebo 210.000:-, Ljungby 1.575.000:-,
Markaryd 420.000:-, Tingsryd 700.000:-, Uppvidinge 245.000:-, Växjö 3.360.000
och Älmhult 315.000:-. Pengarna skall rekvireras från Socialstyrelsen senast 1
juni och användas under 2018.  Vad vi vet har ingen av länets kommuner tackat
nej till ”sina” pengar.

Skatteverket  meddelar  att  habersättningen  är  skattefri.  Försäkringskassan
meddelar att habersättningen inte påverkar något av deras ersättningssystem. I
några  kommuner avser man  att  betala  ut  första  halvåret  till  semestern  och
resterande  i  samband  med  ordinarie  habersättning  månadsvis.  Det  totala
beloppet  är  ca  9.500:-  för  2018  eller  ca  40:-  per  dag.  Detta  innebär  att
habersättningen totalt för 2018 blir ca 86:- per dag. De av våra kommuner som
har beslutat om höjd habersättning har markerat att det beslutet endast gäller
för 2018, eftersom staten inte har aviserat några pengar för 2019 och framåt.
En troligare orsak är dock att nya Förvaltningslagen som träder ikraft den 1
juli  säger i  §  37 att  ett  gynnande beslut  kan endast ändras om behovet  inte
kvarstår eller om det har fattats på felaktiga grunder. LSS-utredningen skall
pröva om habersättningen skall lagregleras för att bli lika i alla kommuner.

3.



INFÖR  VALET  2018

LSS kommer enligt vår mening att bli het i valrörelsen om
inte regeringen agerar snarast dock senast i samband med
1:a Maj firandet. Kennerth var inbjuden till Växjö Arbetar-
kommun för att ge FUBs syn på LSS-frågan och andra för
oss viktiga frågor i Växjö. Under 1,5 tim. fick han motivera
och argumentera för våra frågor samt hur man skulle kunna
få regeringen att förstå alvaret i sitt svek mot oss.

FUNKA  FÖR  LIVET  MÄSSAN  11 – 12  APRIL

Det är fjärde gången som mässan
är i  Växjö.  Vi  har varit  med alla
gångerna. I år finns vi i monter 19 

på Föreningstorget. Vi är tillsammans med UNIK Försäkring och KLIPPAN.
Den 12:e får vi besök av Rikssektionen Inre Ringens styrelse. Vi kommer att visa
upp vår verksamhet. Det blir också många intressanta föreläsningar m m. Du
hittar hela programmet här; http://funkaforlivet.se/ . Välkommen till oss!!

ÅSNENS  NATIONALPARK

HUVUDENTRÉ  I  SUNNABRON  OCH  ENTRÉ  I  TROLLBERGET.       
En hel del småarbeten kvarstår att göra på entréer och övernattningsplats innan
invigning 25 maj, det gäller bland annat skyltning och information som ännu
inte är uppsatt. Toaletter, väderbyggnader, bryggor och grillplatser är klara på
alla tre platserna, Trollberget, Bjurkärr och Sunnabron.
Den 23 maj är funktionshinderrörelsens dag med många olika aktiviteter. Kolla
länken Åsnens hemsida;  http://nationalparkasnen.se/forslag-till-besoksplatser/ .
Där ser du att nationalparken är tillgänglig för alla. På Funka för livet mässan
får du ett program för den 23 maj. Fixa så att din dagliga verksamhet kan göra
ett besök.

ÅLDERN  HAR  SIN  RÄTT

Är  en  utbildning  om  att  åldras.  Det  är
FUB och  Demenscentrum som har gjort
utbildningen. Den första utbildningen för
personer  med  utvecklingsstörning  går  i
Stockholm  den  14  april.  Vi  i  Växjö  är
utlovade  en  egen  utbildning  i  höst.  Vi
återkommer med datum och plats.

Här kan du läsa mer;  http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-
funktionsnedsattning/ .      4.
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