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EN  HÄNDELSERIK  VÅR

Många  kom på  Dansbandsgalan  den  5  april  och  hade  en  trevlig  kväll.  Vår
utbildning  i  Familjestöd  samlade  drygt  60  personer  från  Landstinget  och
kommunerna  samt  ett  15-tal  personer  med  utvecklingsstörning.  De  fick  en
intressant föreläsning om vilket stöd man har rätt till som förälder.
Vi fortsatte med Funka för litet i två dagar den 8-9 maj. Mässan gav oss många
nya intryck och vi fick ut vårt budskap. Förbundsstämman gav oss inspiration
till  en mängd aktiviteter under sommaren och hösten. Våren avslutades med
Vårfestivalen i Alvesta den 24 maj. De drygt 300 besökarna fick se och lyssna till
ett 80-tal duktiga artister. På KLIPPANS hemsida finns flera intressanta filmer
om de här aktiviteterna.  www.fub.se/klippan/klippansektion/klippan-vaxjo 

TUZLA – EXTRA  INSAMLING

För en dryg månad sedan drabbades Bosnien av oväder med  översvämningar. I
Tuzla drabbades bland annat taket till  våra vänners dagliga verksamhet. Det
gör att de nu inte kan använda lokalen förrän taket blir lagat. Vi har beslutat
om en insamling av pengar, samtidigt som vi har skickat pengar i förskott till
dem. Vi har nu totalt skickat 16.000:- i år. Du kan hjälpa till genom att sätta in
en slant på vårt bankgiro 203-0484 och märka talongen med TUZLA. Du hittar
mer information i det bifogade vita pappret.

VALÅRET  2014

Våra 10 valcirklar är i full gång. Vi blev väl
förberedda till  EU-valet  och nu jobbar vi
vidare  mot  nästa  val  den  14  september.
Våra  deltagare  är runt  i  valstugorna och
ställer besvärliga frågor om vad som skall
bli  bättre.  SVTs  Smålandsnytt  följde  en
studiecirkel  på  deras  vandring  i  valstu-
gorna. Vi länkar inslaget på vår hemsida,
så håll koll på den.

Det blir en enkel valdebatt den 26 augusti klockan 18 – 21. Platsen är Araby
Park  Arena.  Harald  Pettersson,  Alvesta,  kommer  att  leda  debatten.  Cirkel-
deltagarna förbereder nu sina frågor till politikerna.  Inbjudan till debatten är 

http://www.fub.se/klippan/klippansektion/klippan-vaxjo


ännu inte klar eftersom alla fullmäktigepartierna
inte har anmält vem som skall deltaga i debatten.
Du får inbjudan via OMS-FRITID och din dagliga
verksamhet samt via vår hemsida www.vaxjo.fub.se 

Broschyren ”Rösta på oss!” här bredvid har vi på
expeditionen, Södra Vallviksvägen 4 B, Växjö. Är
du intresserad av vad de olika riksdagspartierna
vill  göra  om de  vinner valet  finns  i  broschyren.
Hämta ditt eget exemplar. Det är gratis.

På Almedalsveckan 29/6 – 6/7 kommer FUB att ha
ett valseminarium och berätta om valcirklarna i de
7 kommunerna samt hur vi går vidare inför nästa
val 2018. Vår förhoppning är att materialet blir en
del av samhällskunskapen i gymnasiesärskolan.

Centrum för lättläst har fått pengar för att köra
igång den lättlästa valsajten ”Alla Väljare” som du
hittar här http://allavaljare.se . På  hemsidan har
vi samlat allt om valet på fliken ”VAL 2014”.

ALMEDALEN  1 – 4  JULI

Då finns KLIPPAN där med 5 personer och tre handledare.  De kommer att
deltaga i olika seminarier som FUB och RiksKlippan ordnar. De kommer att
redovisa Boendeenkäten som du förhoppningsvis svarade på i vintras. Vi har
tittat på kostnaden i olika kommuner för de som bor i gruppbostad. Från vårt
län  är  Alvesta  och  Markaryds  kommuner  med  i  undersökningen.  Fångad  i
fattigdom är en rapport från LSS-kommittén hur kommunerna hanterar lagen.
Den  bekräftar  de  andra  enkäterna.  Come  Together  är  vårt  internationella
projekt i Afrika tillsammans med Erikshjälpen. De kommer att presentera sina
ambassadörer. Det är ungdomar som skall jobba med skolfrågor i Afrika. Du
kan följa våra deltagare på KLIPPANS facebook; www.facebook.com/klippanfub.vaxjo .

ANSÖKAN  OM  ETT  VANLIGT  LIV

Är en kampanj som startade den 16
juni  och  fortsätter  till  oktober.  Det
handlar om vår rätt till ledsagning o
kontaktperson för att kunna deltaga
i samhället. Utöver annonser så skall
vi dela ut ett grönt kuvert med en an
sökningsblankett.  Detta  för att  visa
det  orimliga  i  att  vi  måste  planera
långt i förväg och vänta på ett beslut.

http://www.facebook.com/klippanfub.vaxjo
http://allavaljare.se/
http://www.vaxjo.fub.se/


Premiärdagen fanns Alvar och Kennerth hos Växjö Kommunfullmäktige och
delade  ut  de  gröna  kuverten  samt  diskuterade  innehållet.  På  KLIPPANS
facebook finns bilder på detta  www.facebook.com/klippanfub.vaxjo. Fotograf
var Gunilla. Vi kommer att finnas med på fullmäktige i våra övriga kommuner i
augusti månad. Vi har även material på FUB-DAGEN den 17 augusti. KOLLA !

FUB – DAGEN  DEN  17  AUGUSTI

Vår nästa medlemsaktivitet är FUB-DAGEN. 
FUB-dagen är en aktivitet för FUB:s medlem-
mar  och  tjänstgörande  personal  (ledsagare,
boendepersonal,  personlig  assistent  eller  kon-
taktperson). Övriga betalar medlemsavgift 200
kronor  i  samband  med  anmälan  till  Eivor
senast den 12 augusti på tel. 070-5563335. 

Respektera  sista  anmälningsdag  eftersom  vi
skall beställa mat till alla.

Årets Gästartist är Janne Höiland med komp.
KLIPPAN kommer att ha tipspromenad och

sälja lotter. Alla pengarna går till TUZLA-insamlingen. Allt om FUB-DAGEN är
i det bifogade  vita pappret. Det kommer att bli  en härlig dag på Annevik vid
Helgasjöns strand – Eller hur!!??  GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG I TID !!

LL – BOKMÄSSAN  I  VÄXJÖ  DEN  23  OKTOBER

Programmet är nu klart till vår bokmässa. Det blir en mycket intressant dag
med  många  olika  aktiviteter.  Författaren  Cecilia  Davidsson  kommer  och
berättar om sitt skrivande. Det är Cecilia som återberättade ”Hundraåringen”
till lättläst. Nu håller hon på med Vilhem Mobergs ”Utvandrarna”. Parkettens
husband ”The Recover” underhåller oss från scenen.  Det  blir en häftig dag.
Kolla i det bifogade  vita pappret där finns allt  du behöver veta. Notera i  din
kalender att du skall till Växjöparken den 23 oktober.

JOBBET  I  CENTRUM  2014
Årets tema är hälsa och nu har vi klarat av
två dagar. Ett gäng var på Olympen och tog
för sig i de olika aktiviteterna. De fick flera
tips på träning och nyttig mat.

Det andra gänget var på Vallhagen. De fick
underhållning,  nyttig  och  god  fika  jympa
samt möjlighet till en Bildbingopromenad i
trädgården.  Bilden  är en  bingobricka.  På
KLIPPANs hemsida finns flera filmer. Kika

http://www.facebook.com/klippanfub.vaxjo


NÅGRA  JURIDISKA  FRÅGOR

Ett generellt problem är att kommunerna allt oftare tidsbegränsar sina beslut.
De  hävdar  att  besluten  måste  följas  upp  och  utvärderas.  Detta  är  enbart
undanflykter, eftersom LSS föreskriver hur detta skall ske. En gång om året
skall  insatsen  utvärderas  och  var  sjätte  månad  skall  den  följas  upp  via
genomförandeplanen.  Genomförandeplan  skall  finnas  till  alla  insatser  utom
kontaktperson  –  där  finns  ett  avtal  mellan  kontaktpersonen  och  den
funktionsnedsatte som följs upp minst en gång per år.

OMPRÖVNING  AV BESLUT är  vanligt  vid  ledsagning  och  kontaktperson.
Formellt måste man söka om insatsen då tidsbegränsningen har löpt ut. Det har
kommit ett antal förvaltningsrättsdomar som är liktydiga. Har jag haft en insats
och behovet inte har förändrats så kan kommunen inte neka mig fortsatt insats.
Förvaltningsrätterna brukar använda formuleringen; Gynnande beslut anses av
rättsäkerhetsskäl i princip vara orubbliga. Det vore bra om kommunerna följde
detta. Då skulle alla spara pengar eftersom dehär ärendena har tredubblats på 4
år från drygt 1.000 ärenden 2010 till drygt 3.000 år 2013.

HEMSJUKVÅRDSAVGIFTER tar nu våra kommuner ut. Motiveringarna är
flera och den vanligaste är att det skall vara samma som för äldreomsorgen som
regleras  via  socialtjänstlagen.  Länets  kommuner och  Landstinget  Kronoberg
har träffat en överenskommelse som reglerar egenvården. Överenskommelsen
tar  i  princip  bort  all  egenvård  med  hänvisning  till  brist  på  resurser.
Förskrivande/behandlande läkare tvingas återkalla beslut om egenvård. Vi har
gjort  en  anmälan  till  IVO  samt  krävt  att  Socialstyrelsen  utreder  om
överenskommelsen strider mot deras regelverk om egenvård. Vi återkommer
med besked i detta efter sommaren.

MATKOSTNADERNA i  gruppbostäder varierar väldigt  mycket  beroende på
hur man hanterar tillagning m m.  Socialstyrelsen numera IVO har utfårdat vite
mot Vänersborgs kommun och de har vunnit i båda underrätterna. Kommunen
har nu fått prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen. IVO hävdar att
kommunen endast kan ta betalt för råvarukostnaderna. Blir detta slutresultatet
så kommer matkostnaderna att mer än halveras för många i gruppbostäder. Vi
återkommer på hemsidan när domen kommer.

HÖSTENS  LÄNSDANSER
Inget  är  klart  med  höstens  Länsdanser.  Orsaken  är  att  arrangörerna  och
hyresvärden inte kan komma överens om hyran. Vi återkommer så fort vi kan.

GLAD  SOMMAR  FRÅN  FUB


