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FÄRDTJÄNSTEN  EFTER  1  JULI

Regionförbundet Södra Småland har bestämt nya regler och avgifter för färd-
tjänsten och riksfärdtjänsten. Ändringarna gäller från och med 1 juli 2012.
Alla våra kommuner har samma regler och avgifter. Alvesta, Lessebo och Växjö 
kommuner har dessutom fört över handläggning och myndighetsutövning till 
Regionförbundet.

Egenavgifterna är kopplade till Länstrafikens zontaxa och periodkort. Ålders-
indelningen ändras från tre till två grupper; 7 – 19 år och över 20 år. Upp till 7 
år är det gratis. De nya avgifterna är för 7 – 19 år 25:- (30:-) för zon 1 och i zon 2 
blir det 30:- (35:-). Över 19 år är det 35:- (45:-) i zon 1 och 50:- (60:-) i zon 2. 
Siffrorna inom ( ) är då man beställer resan samma dag.
Periodkortet för arbetsresor är höjt till 540:- i zon 1 och 700:- i zon 2. I Växjö 
kommun skall  ingen betala mer än zon 2 (700:-) för arbetsresor inom daglig 
verksamhet.

Det införs begränsningar i bärhjälpen i de nya reglerna för färdtjänsten. Det 
skall framgå av legitimationen (färdtjänstkortet) om man får bärhjälp eller ej. 
Vi  har  haft  problem  med  ”billigaste  färdsätt”  för  riksfärdtjänstresor.  Efter 
överläggning  med  politikerna  är  vi  nu  överens  om  att  det  är  resans 
”totalkostnad” som skall bedömmas. Detta innebär att fler resor kan göras med 
färdtjänstfordon i  stället  för allmänna kommunikationer med ledsagare.  Den 
nya Zonindelningen gör att resor från Växjö till Ädelfors Folkhögskola blir en 
vanlig färdtjänstresa i stället för riksfärdtjänstresa.
Det kommer skriftlig information till alla som har giltig färdtjänstlegitimation 
inom kort. Det pågår även överläggningar med bankerna om betalkort utan Pin 
kod. Då detta är klart har vi äntligen en ”kontantfri” färdtjänst.

X-BEST:s  SOMMARPROGRAM

X-BEST avslutade vinterns The-Danser den 29 
april  på  Vattentorget.  De  svarade  för  dans-
musiken  på  Särskolans  Rikskonferens  den  9 
maj. Sommaren börjar med logdans på Ryttar- 
torpet den 29 maj. Se bifogat  ljusgrönt papper. 
Sommaren  fortsätter  med  på  Plattan  den  14 
juni och därefter med FUB-Dagen den 19 aug.

  

  



UTVÄRDERING  AV  FUBKOLL

Riksförbundet utvärderar nu FUBKOLL 
och de kommer till Växjö den 19 juni. De 
skall då träffa KLIPPAN och Vitak, för 
att få veta vad vi i Växjö tycker om FUB-
KOLL.
Detta är en del av FUB och Klippans nya 
hemsida  som är under uppbyggnad.  Vi 
tycker  att  FUBKOLL  kan  bli  ännu 
lättare  att  arbeta  med.  Vi  återkommer 
med resultatet av utvärderingen.

BOSTADSPLANERING  I  VÅRA  KOMMUNER

Det börjar röra på sig ute i våra kommuner. I Uppvidinge finns en arbetsgrupp 
där FUB ingår. Arbetsgruppen presenterade två möjliga tomter på ett möte den 
3 maj  med intresserade.  Romaliden förkastades  av alla  och man begärde en 
utredning om ”Prästgården” var ett alternativ. Arbetsgruppen kollar detta.

I Alvesta kommun har vi  tvingat fram ett  möte om bostadsbehovet hos våra 
medlemmar. Inventeringen sa att det finns minst 10 personer som är aktuella de 
kommande fem åren. I Växjö byggs ett gruppboende i Evedal samt komplet-
teringar  runt  om  i  tätorten.  Två  nya  servicebostäder  planeras.  I  Lessebo 
kommun är det lugnt vad vi vet.

SERVICEASSISTENTUTBILDNINGEN

Utbildningen på Allbo Lärcenter i Alvesta slutar den 7 juni. Hela gänget med 
handledare och styrgrupp gjorde en transnationell utbytesresa med äldre- och 
barnomsorgen i Gdansk i Polen den 6 – 9 maj.  En fantastisk studieresa med 
studiebesök, föreläsningar och konsert. Oförglömliga dagar för alla som var med 
och som ställde den egna verksamheten i relation till något annat. Under resan 
togs också kontakt med ett annat EU-finansierat projekt vid namn BISON och 
som jobbade mot samma personkrets som vårt eget projekt. Ett bildspel från 
resan finns på www.serviceassistenten.se.

I dagsläget är mer än 60% av eleverna erbjudna 
anställningar på sina praktik-platser.  Detta  är 
ett  mycket bra resultat.  I  kulisserna pågår ett 
arbete  om en  fortsättning  av  utbildningen till 
hösten. Vi kan bara hoppas att kommunerna ser 
värdet av denna utbildning och beställer platser. 
Det är en billig utbildning som ger guldkant för 
många.
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SCENEN  ÄR  DIN

Vi köpte en föreställning av ”TUSEN MIL” från Studiefrämjandet. Den var i 
Växjöparken den 26 april. Inbjudna var dagliga verksamheter från alla länets 
kommuner förutom Växjö ( De lägger ”sina” pengar på andra aktiviteter.). Vi 
var runt  260 personer som fick en jättebra och oförglömlig  föreställning.  Vi 
sålde restplatser för 50:- stycket och det gav 600:- till våra vänner i Tuzla.
Ett stort tack till alla som bidrog till denna fantastiska dag.

FUNKA  FÖR  LIVET – MÄSSA  DEN  4 – 5  MAJ

Växjös  nya  mässa  inom  funk-
tionshinderområdet blev en hit. 
”Funka för livet”  hade  många 
intressanta  utställare  och  före-
läsningar. 
Vi delade monter med Riksförbundet FUB och  UNIK Försäkring. KLIPPAN 
delade ut information och sålde boklotter, som gav hela 2.148:- till Tuzla. Vi fick 
troligtvis flera nya medlemmar. Vi tackar alla som hjäpte till under mässan.

FÖRBUNDSSTÄMMAN  11 – 13  MAJ

Årets  Förbundsstämma  inleddes  med  en  temadag  där  vi  tog  upp  många 
intressanta ämnen. Det var om Mänskliga Rättigheter, Fuskutredningen, LSS-
enkäten,  Medlemsregistret,  Postkodlotteriet,  Nationellt  Kompetenscentrum, 
Dialogmötena och den nya webbplatsen.
Förbundsstämmans stora händelse var att vi bytte ordförande efter 14 år. Anna-
Lena gick och Thomas Jansson valdes med stor majoritet. Valen gick helt efter 
valberedningens förslag.

Motionsbehandlingen flöt på bra trots många förvillande inlägg som gjorde del-
tagarna osäkra på vad som gäller. Vår motion om handlingarna bifölls och detta 
skall  även förstärkas i  God Föreningssed.  Flera motionssvar förstärktes med 
tilläggsyrkanden. Stadgeförslaget antogs med några redaktionella ändringar.

På lördagskvällen delades flera priser ut samt att avtackningarna även vidtogs 
då. Peter Pop svarade för underhållningen. På initiativ från oss togs ett uttal-
ande om rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning och anhöriga, 
när ärenden avgörs i förvaltningsdomstol. På FUBs hemsida  www.fub.se  kan 
du läsa mer om Förbundsstämman och där finns även Uttalandet.

Från Växjö deltog Kennerth Björn. Yvonne Axelsson och Åsa Lindqvist deltog 
för Länsförbundet. Deras handledare Gunilla och Pernilla fotade och filmade 
för  FUBKOLL  www.vaxjo.fub.se och  KLIPPANs  facebooksida.  KOLLA alla 
fina bilder.

3.

http://www.vaxjo.fub.se/
http://www.fub.se/


HÖSTENS  LÄNSDANSER

Nästa  länsdans  den  15  september  kommer 
SANNEX tillbaka. Du hittar allt om dansen i det 
bifogade  gula  pappret. Vi  fortsätter med  Elisa´s 
den 13 oktober och avslutar med Black Jack den 
17 november.

Det pågår en diskussion om nästa års danser. Vi 
återkommer med  senaste  nytt  på  hemsidan,  flik 
Aktuellt. Kolla på www.vaxjo.fub.se.

FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNING – ANHÖRIGA 

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) i Kalmar är nu igång med delen 
– Flerfunktionsnedsättning. Detta är resultatet av FUBs arbete under många år. 
Tanken är att de skall utveckla ett kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga. Du 
hittar dem på www.anhoriga.se flik Flerfunktionsnedsättning. Prenumerera på 
deras nyhetsbrev så är du alltid uppdaterad. 

FUB – DAGEN  DEN  19  AUGUSTI

Årets FUB-DAG har alla möjligheter att bli 
lika bra som förra året. Det blir en heldag 
mellan klockan 11 – 17. Vi bjuder på allt 
utom  den  obligatoriska  tipspromenaden. 
Du kan även köpa lotter. Alla intäkter går 
till Tuzla.
Årets kändisar är coverbandet B & W.

Detta är en aktivitet för våra medlemmar 
och deras tjänstgörande personal (personal 
ledsagare eller kontaktpersoner). Övriga 

måste betala medlemsavgiften på 200:-. Du måste anmäla dig till Eivor på tel. 
0470-63335 eller 070-5563335 senast den 14 augusti. Du hittar mer om FUB-
DAGEN på det bifogade vita pappret.

VÄXJÖ  KOMMUNS  TILLGÄNGLIGHETSPRIS

Vår ordförande Kennerth Björn är mottagare av tillgänglighetspriset. Det delas 
ut i samband med nationaldagsfirandet 6 juni i Kulturparken (bakom Smålands 
museum) kl. 14.20. Motiveringen finns på www.fub.se/aktuellt/nyheter/493/ .
Ett stort GRATTIS Kennerth.  
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