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HABBERSÄTTNINGEN  2019

Staten delar även i år ut 350 miljoner kronor till kommunerna. De är avsedda
för habbersättning i de dagliga verksamheterna. 2018 års pengar har inte an-
vänts  fullt  ut.  Hela  180  miljoner  kronor  har  återlämnats.  I  vårt  län  har
kommunerna lämnat tillbaka drygt 7,6 miljoner av de sökta 12,8 miljonerna.

I år har alla våra kommuner rekvirerat totalt drygt 8,1 miljoner. Vi får avvakta
utfallet. Klart är dock att habiliteringsersättningen varierar mycket mellan våra
kommuner.  Älmhult  (95:-)  och  Alvesta  (86,50)  är  i  särklass  bäst.  Därefter
kommer Lessebo (50:-),  Växjö (47:-) och Uppvidinge (46,50). Av länets övriga
kommuner har Markaryd (56:-), Tingsryd (10:- per tim) och Ljungby (44:-).
Nu  är  det  upp  till  oss  att  ligga  på  kommunerna  så  de  verkligen  använder
pengarna. Det måste bli 0:- i återbetalningskolumnen nästa år. - Eller hur?

SOMMARRESAN  DEN  31  AUGUSTI

                           Årets tredje lokala medlemsförmån var Sommarresan till Markaryds kommun.
Vi började med en behövlig förmiddagsfika på rastplatsen Sjöboda. Det är en fin
rastplats  vid Lagan med bra bekvämligheter för besökarna.  Vi  fortsatte  mot
Markaryd och safariparken. 

                                       Det var en stor anläggning med flera aktiviteter. Vi åkte tåg genom parken på en
tre kilometers slinga. Det fanns två älgtjurar, nio älgkor och tre årskalvar samt
tio bisonoxar i alla storlekar. Djuren var väldigt nyfikna och alla ville ha löv-
ruskor. Vi fick veta mycket om de olika djuren.
Nu var vi hungriga och åkte till Gräddhyllan där vi fick en härlig lunch. Sista
stoppet var Herrgårdstoppen i Strömsnäsbruk där vi fyllde på godislagret. Synd
bara att inte fler medlemmar valde att följa med på denna toppenaktivitet.        1.



AKTIVISTVECKA   V. 39

Vecka 39 ordnar FUB  sin första aktivistvecka. Tanken är att FUB skall synas
ute i samhället och göra reklam för sig och alla duktiga medlemmar. Håll dig
uppdaterad genom en koll på FUBs hemsida; www.fub.se/aktivistveckan.
På FUB Växjös hemsida finns ett kalenderblad  med information under rubriken
www.vaxjo.fub.se/aktuellt. Här kan du kolla med jämna mellanrum. I dagsläget
finns tre aktiviteter: Debatt om LSS, UNIK Försäkring och Dans i Balders Hage.

DEBATT  OM  LSS  DEN  24  SEPTEMBER

Vi  har  bjudit  in  partierna  i  omsorgsnämnden,  Växjö,  till  en
dabatt om LSS och närliggande frågor. Detta är ett önskemål av
vår KLIPPAN-sektion.  De  har även  tagit  fram många  intres-
santa frågor till politikerna. Gör din anmälan snarast på tel. 070-
233 87 32 På hemsidan;  www.vaxjo.fub.se /Kalendern finns allt
om debatten.  VÄLKOMMEN !!!

UNIK  FÖRSÄKRING – NYHETER  26  SEPTEMBER

Per Liljeroos, UNIK Försäkring berättar om nyheter-
na i de olika försäkringarna. Vi bjuder även in de 10
övriga organisationerna som är medlemmar i UNIK.
Du hittar allt om kvällen i det bifogade ljusblå pappret.
Välkommen till en intressant kväll som vi ordnar ihop
med  Idé  &  KunskapsCentrum  Kronoberg.  Gör  din
anmälan snarast på tel. 070-233 87 32.

LÄNSDANS  I  BALDERS  HAGE  ÄLMHULT

Aktivistveckan avslutas med Länsdansen i Balders Hage. Det är Staffanz som
står för musiken. Anmälningstiden har gått ut men jag vet att det finns platser
över i kommunernas bussar. Har du inte anmält dig så kontakta OMS-Fritid i
din kommun. Det är de som tar emot anmälningarna och fixar resan till Balders.

Vi har ännu inte fått klart besked från Club 68 om det blir några länsdanser på
Kvarnhagskällan. Vi fortsätter att jaga dem med blåslampa. HÅLL UT. 
Vi återkommer så snart vi vet något.                         2..
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ANHÖRIGVECKAN   V. 40

Redan på måndagen efter aktivistveckan drar
anhörigveckan igång med ett digert program.
Vi är med på invigningen på Stadsbiblioteket
med informationsmaterial. I den bifogade A5-
foldern finns hela programmet. Vi finns på bib-
lioteket under onsdagseftermiddagen samt på 

Öppet  hus under fredagen på Vallhagen.  Några programpunkter som verkar
extra intressanta är ”I skuggan av oss” på Palladium under måndagskvällen, Fö-
reläsningen  om  ”Kognition  och  demens”  i  Konserthuset  på  torsdagen  och
föreläsningen ”Levande bibliotek” på Vallhagen under fredagen. Veckan avslutas
med  en  musikgudstjänst  i  Domkyrkan  på  söndag  kväll.  Välkommen  till  en
intressant vecka med aktiviteter för alla.

LOGDANS  PÅ  VALLHAGEN  DEN 27  AUGUSTI

Den 27 augusti  var det stor fest i  Vallhagens trädgård. Årets logdans blev en
varm tillställning. Det var ett 60-tal personer som prövade aktiviteter  som häst-
skokastning, prickskytte med pilbåge, kasta vattenbalonger, vinna på choklad-
hjulet och käka korv o popkorn. Inomhus hade Servicegruppen bullat upp med
gofika. Arrangör var Jobbet i Centrum (JiC) och de har nu två aktiviteter kvar i
år.  Det  är  dels  ”Sus  och  juleljus”  i  domkyrkan  den  3  december  och  dels
föreläsningen ”Vett och Etikett” i trafiken i slutet av oktober. Datumet är inte
faställt ännu. Det var ännu en bra aktivitet av JiC, hoppas det kommer flera.

UPPDRAG  LÄSNING  DEN  10  OKTOBER

Läsombudsgruppen i Kronoberg ordnar en inspirationsträff för läsombud och
högläsare inom LSS- och äldreomsorg, bibliotekspersonal m. fl.  intresserade i
Kronobergs län. På vår hemsida www.vaxjo.fub.se / Kalendern hittar du allt om
denna intressanta eftermiddag på Stadsbiblioteket i Växjö.

ULLAREDSRESA - MEDLEMSFÖRMÅN

Förra årets resa till Ullared var populär och
många vill åka igen. Vi kommer att göra en
ny resa den 12 november.  Det  blir samma
upplägg som förra gången att bussen utgår
från Tingsryd. Priset är detsamma 270:- per
person.  Enda  ändringen  är  att  avgiften
betalas till FUB Växjös Bg. 203 – 0484. Allt
om resan finns i det bifogade vita pappret.
Anmälan till Pernilla tel. 070-566 47 62.                                                                                                                                                               3.
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STÄRK  LSS – STÄRK  OSS !

Harald Strand kommer till Alvesta den 18 novem-
ber och ger oss en lektion i LSS. Hur skall vi tolka
lagstiftningen  för  att  få  rätt  mot  kommunen?
Denna och många andra frågor kommer Harald
att ge svar på. Allt om föreläsningen finns i det bi-
fogade  gula pappret. Observera att anmälan och
betalning är till Idé & KunskapsCentrum. Tryck
gärna på politiker och personal att detta är viktigt
för dem i deras arbete. VÄLKOMMEN !

HANDLINGSPLANER  OM  HEMSJUKVÅRDEN

Region Kronoberg och länets kommuner har en överenskommelse om vem som
gör vad inom hemsjukvården. Ett 10-tal handlingsplaner skall komplettera över-
enskommelsen. Vi i funktionshinderrörelsen har gett våra synpunkter på dessa.
Allt skall vara klart i slutet på året och då återkommer vi med resultatet.

LSS – VÄGLEDNING  I  VÄXJÖ

Under sommaren har vi jobbat med en revidering av LSS
Vägledning  i  Växjö.  Det  har varit  ett  omfattande  arbete,
eftersom kommunen har målsättningen att det är ett doku-
ment för handläggarna och inget för oss anhöriga. De har
försvårat  våra möjligheter till  en seriös  diskussion i  olika
frågor. Vi är inte överens med kommunen om upplägget och
utformningen av dokumentet. Vi känner oss överkörda.

LSS – BOSTÄDER  I  ALVESTA

I Alvesta pågår en ombyggnad av Rönnedalsvägen 35 till ett nytt kortis och fler
servicebostäder. Vi har under resans gång varnat för olika problem eftersom de
boende skulle bo kvar. Under sommaren har flera akuta möten hållits med tanke
på alla akuta problem som uppstått. Vi har fått till stånd flera åtgärder för att
minimera de boendes problem. Kommunen har till slut förstått problematiken.
Förhoppningsvis har de lärt sin läxa och inte gör om detta vansinne.

YTTERLIGARE  TVÅ  FÖRELÄSNINGAR 

På hemsidan hittar du ytterligare två föreläsningar. Den 16 oktober är Kristine
Lorentzson på Vattentorget med ”Vem blir man,när man bor länge på sjukhus?”
Jill Rogheden är i Älmhult den 6 november med ”Annorlunda perception”. Läs
vidare på hemsidan www.vaxjo.fub.se / Kalendern.                                                 4.
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