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JULFESTEN  DEN  12  JANUARI

Årets julfest i Skogslyckans församlingshem blev som vanligt trevlig. Efter lite 
fika blev det fart på lottförsäljningen. KLIPPAN hade tre lotterier med fina och 
många  vinster.  Pengarna  har  skickats  till  brevvännerna  i  Tuzla.  Efter 
långdansen var det  dags för höjdpunkten gröt  och smörgås.  Vi  avslutade en 
trevlig eftermiddag med lite dans. Vi tackar festkommittén för ett bra jobb.

ÅRSMÖTET  DEN  24  FEBRUARI

Vårt årsmöte kunde ha haft fler besökare. Det är på årsmötet 
som vi bestämmer vad som skall göras det kommande året. Då 
är det viktigt att så många som möjligt säger ifrån vad man vill 
skall hända. Årsmötet genomfördes utan några överraskningar. 
På det bifogade vita pappret hittar du den nyvalda styrelsen.

LÄRLINGSUTBILDNING   I   ALVESTA 

Du som har gått  gymnasiesärskolan och idag har daglig verksamhet eller är 
arbetslös erbjuds nu en yrkesutbildning på Allbo Lärcenter i Alvesta. Planerad 
studiestart är hösten 2013. Utbildningen är 1,5 år.
Är  du  intresserad  kontakta  din  arbetskonsulent  eller  någon  av  kontaktper-
sonerna i "elevfoldern" på det gula pappret. Glöm inte informationsmötet den 22 
april  kl.  18.00  på  skolan.  Du  hittar  mer  information  på  vår  hemsida 
www.vaxjo.fub .

FÄRDTJÄNSTEN

Från årsskiftet har vi nya regler och priser på färdtjänsten. Älmhults kommun 
har egna priser och regler.  Det är en kraftig prisökning. Enda trösten är att 
priset kommer att vara detsamma under många år. För vissa resor har det blivit 
billigare,  eftersom zonindelningen  för  busstrafiken  har ändrats.  Detta  gäller 
även arbetsresorna. Växjö har bestämt att arbetsresorna får kosta max 540:- per 
månad.
Växjö kommer att ha ett möte med regionförbundets ledning om färdtjänsten 
samt det ”Röda färdtjänstkortet”.  Idag är det många frågor oklara.  Vi åter-
kommer efter det mötet med information på vår hemsida.

http://www.vaxjo.fub/


TEKNIKPROJEKTET  I  GYMNASIESKOLAN

Teknikprojektet är nu på sluttampen. Den 31 maj skall alla uppföljningar vara 
klara. Nu kopplas erfarenheterna till Fritt val av hjälpmedel så att de kommer 
med i den pågående upphandlingen av kognitiva hjälpmedel. Projektet avslutas 
med en presentation av ett utbildningsmaterial för att övriga kommuner skall 
kunna arbeta vidare med erfarenheterna. Hjälpmedelsinstitutet  vill  gå vidare 
med grundskolan.
I  Växjö går man vidare  med ett  ESF-projekt  som handlar om att  motverka 
studieavbrott i gymnasieskolan. Vi vill att man gör en satsning på särskolans alla 
nivåer. Vill du veta mer  –  kolla deras hemsida  www.teknikstodiskolan.se .

LÄNSDANSER  UNDER  2013
 
Vårens sista  länsdans är med  Black Jack den 13 
april. Allt om dansen finns i det ljusblå pappret.
Höstens danser är nästan klara. Vi börjar med Sannex 
den 14 september och fortsätter med Casanovas den 
19 oktober. Sista dansen är inte riktigt klar. Vi siktar 
på den 23 november och då blir det non stop dans till 
två  orkestrar.  Går  inte  detta  så  blir  det  den  30 
november till Zlips. Vi återkommer om detta i nästa 
MEDLEMSNYTT.

DIALOGMÖTE  I  HALMSTAD  DEN  23  MARS

Förbundsstyrelsen har bjudit in alla medlemmar till dialogmöte i Halmstad. Vi 
är 21 personer från FUB Växjö som åker dit. Vi har även skickat in ett antal 
frågor som vi vill prata om. Förbundsstyrelsen vill prata om besparingarna i 
våra kommuner och konsekvenserna av Försäkringskassans nya bedömningar 
av de grundläggande behoven vid personlig assistans.

KLIPPAN kommer att prata om tillgänglig information och den nya hemsidan. 
De kommer även att prata om framtidens arbetssätt och namnet på KLIPPAN. 
Vi  återkommer i  nästa  MEDLEMSNYTT och  på  vår hemsida  om vad  som 
hände i Halmstad.

RIKSSTÄMMA  OCH  FÖRBUNDSSTÄMMA  I  MAJ

Klippans  Riksstämma  är  den  23-24  maj  och  från  Växjö 
deltager Anna-Lena och Annelie. De är även Länsförbundets 
representanter på Förbundsstämman den 25-26 maj. 
KLIPPAN i Växjö har tre motioner som handlar om lättläst 
samhällsinformation, återställ LSS så det blir lättare att få 
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kontaktperson  och  ledsagare  samt  att  staten  skall  betala  handledarnas  lön. 
Alvar är nominerad som ledamot i Riksklippans styrelse.
Mellan de båda stämmorna är det en temadag om Hälsa.  Det blir olika exempel 
på hur man kan må bättre om man äter rätt och motionerar mera.

På Förbundsstämman representeras Växjö av Kennerth.  Det blir säkert  som 
vanligt diskussioner om stadgarna och motionerna. Vi har även synpunkter på 
medlemskapet och avgifterna. Vi ser fram emot den nya hemsidan som skall 
visas upp på stämman. Vi återkommer i nästa MEDLEMSNYTT om vad som 
hände på stämmorna.

BESPARINGAR  I  KOMMUNERNA

I alla våra kommuner sker det besparingar inom vår 
verksamhet.  Kommunerna  hänvisar  dels  till  det 
allmänna konjunkturläget, dels till Försäkringskassans 
nya bedömning av grundläggande behov vid personlig 
assistans, som har medfört att stora kostnader överförs 
till kommunerna. 
Det  är  förvånande  att  ingen  gör  något  för  att 
kommunerna  skall  få  kompensation  för  sina  ökade 
kostnader. Var finns oppositionen?????

Besparingarna märks främst på att det är idag svårare att få ledsagning och 
kontaktperson  beviljade  utan  strid  via  förvaltningsdomstolarna.  I  Växjö  har 
man ändrat begreppet ”goda levnadsvillkor” från två enskilda kultur/fritidsak-
tiviteter per vecka till en aktivitet. Den 20 mars beslutade Omsorgsnämnden att 
16.000:- per år och person minskas resurstilldelningen i de särskilda boendena 
enligt LSS 9:9 från och med 2013-04-01. Detta är bara ett exempel på besparing.

Besparingarna innebär att vi tvingas på reträtt om vi 
inte  blir  mer  aktiva  på  att  hävda  våra  rättigheter 
enligt  LSS.  Tyvärr  tvingas  vi  nu  att  i  större 
omfattning  prata  med  kommunerna  genom 
förvaltningsrätten. Ett tips till alla som bor i en LSS-
bostad  är  att  man  tecknar  UNIKs  hemförsäkring 
”Hemextra”  där  det  ingår  rättshjälp  vid  för-
valtningsrättstvister. Våra egna jurister och rättsom-
bud hinner inte med att hjälpa alla. 

Tyvärr var ingen av våra kommuner med i Socialstyr-
elsen  granskning  av  gruppbostäderna  hösten  2012. 
Resultatet var nedslående och berörda kommuner har 
nu fått föreläggande om mer resurser till boendena. 
Vi  får  hoppas  på  den  nya  tillsynsmyndigheten  för 
vård och omsorg.          3.



JOBBET  I  CENTRUM  2013

Trots  allt  elände i  kommunerna så  måste  vi  lyfta  fram något  positivt  också. 
Jobbet i  Centrum är en aktivitet inom daglig verksamhet i  Växjö. Det är nu 
tredje  årets  aktiviteter  planeras  och  det  startar  med  en  ”konstrunda”  runt 
Växjösjön den 13 maj. Det finns flera konstverk utmed vägen runt sjön. Med 
hjälp av lättläst text och olika bildspråk förklaras varje konstverk. Tanken är 
att  alla  skall  deltaga  på  sina  villkor  och  man  tar  den  tid  som behövs.  Det 
kommer att finnas möjlighet att låna cyklar från hjälpmedelscentralen.
På flera ställen finns det möjligheter att fika och även grilla.

Det är tre dagliga verksamheter som ingår i arbetsgruppen och aktiviteter är 
tänkta  den  4/6  –  sång  och  musik i  Domkyrkan,  13-14/8  –  Annevik,  31/10  – 
Ensemble Cor på Palladium och vi avslutar i Växjöparken en tisdag i november.
När programmet är helt klart så läggs det ut på vår hemsida www.vaxjo.se.

LL – DAGEN  I  EMMABODA  DEN  14  MAJ

Årets fortbildningsdag för läsombud och arbetsgrupper är 
den 14 maj i Emmaboda. Årets program är som vanligt av 
hög  klass  med  många  spännande  aktörer.  Skådespelaren 
Lennart  R Svensson  kommer tillbaka och det  garanterar 
valuta för pengarna. Allt om dagen och de olika aktörerna 
samt anmälningstalong finns på vår hemsida.  DU glöm inte 
att markera Emmaboda i kalendern den 14 maj samt anmäl 
dig senast den 23 april. VI SES I EMMABODA – ELLER 
HUR ?

SOMMARAKTIVITETER

Vi inleder sommaraktiviteterna med en dag på Annevik för grundsärskolorna i 
Växjö.  Vi fick lite pengar över av förra årets  luciapengar.  Den 1 juni  är det 
Musikfestival i Hagaparken. Vi avslutar sommaraktiviteterna med FUB-Dagen 
på Annevik den 18 augusti. Det känns skönt, denna vintriga mars dag, att veta 
om att OMS-Fritid, Växjö, Sommarkatalog finns på vår hemsida www.vaxjo.se.

G

   GLAD  PÅSK  från  FUB  VÄXJÖ

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

