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TUZLA – EXTRA  INSAMLING

I våras 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 bestämde om en insamling av
pengar, samtidigt som vi har skickat pengar i förskott till dem. Vi har nu totalt
skickat  23.000:-  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
på vår hemsida www.vaxjo.fub.se.

VALÅRET  2014

Våra 10 valcirklar avslutades nu i helgen.
Vår utvärdering visade att alla i KLIPPAN
röstade.  Det  är  ett  mycket  bra  betyg  för
våra deltagare. 
Våra deltagare var runt i valstugorna och
ställde besvärliga frågor om vad som skall
bli  bättre.  De  samlade  argument  till
valdebatten  den  26  augusti.  Vi  fick  även
reklam via SVTs Smålandsnytt, Lokaltid-
ningen i Växjö samt vårt egna program i ÖKV. Vår debatt filmades av ÖKV och
du hittar filmen på www.okv.se/play ”Valdebatt med FUB”. Det blev en mycket
bra debatt. Nu gäller det att vi påminner politikerna om deras löften – Det finns
på film så de kommer inte undan.

Valresultatet  blev  nog  en  överraskning  för alla.  Sveriges  politiska  karta  har
ritats om i riksdagen, landstingen och kommunerna. I nuläget vet vi inte vilka
som kommer att styra i våra kommuner och regionförbundet. Vi får vänta på
svaren i ytterligare några veckor.

HÖSTENS  LÄNSDANSER

På nästa Länsdans den 18 oktober bjuder CASANOVAS
upp till dans. Allt om dansen finns i det  gula pappret. Vi
avslutar hösten med DRIFTERS den 8 november och det
finns i det  ljusgröna pappret. Vi jobbar nu med nästa års
danser och hoppas att det snart blir klart. VI ses i Parken.

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


ALMEDALEN  1 – 4  JULI

Då fanns KLIPPAN där med 5 personer och tre handledare. De  deltog i olika
seminarier som FUB och RiksKlippan ordnade.  Du kan följa våra deltagare på
KLIPPANS facebook; www.facebook.com/klippanfub.vaxjo samt på deras hem-
sida  http://www.fub.se/klippan/klippansektion/klippan-vaxjo under  flikarna
Fotoalbum och Filmer. Det är värt en koll.

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 1000 gröna kuvert med en
ansökningsblankett. Detta för att vi-
sa det orimliga i att vi måste planera
långt i förväg och vänta på ett beslut.
De sista kuverten delade vi ut under Glada Hudiks besök i Växjö den 22 och 23
september. Många får sig en tankeställare då de läser ansökningsblanketten.

FUB – DAGEN  DEN  17  AUGUSTI

Vår nästa medlemsaktivitet var FUB-DAGEN. 
Trots  lite  regn så  blev  det  en trevlig  dag på
Annevik. KLIPPAN fick ihop 1.772:- på sina
lotter och tipspromenaden. Pengarna används
nu till att laga taket hos våra vänner i Tuzla.

Årets Gästartist var Janne Höiland med komp.
Han får som alltid igång publiken. Maten blev
en  höjdare.  Festkommittén  hade  rullat  kött-
bullar och allt annat som tillhör en festmåltid.
Ett stort TACK! till alla som bidrog till en fin
FUB-DAG.

JOBBET  I  CENTRUM  2014
Anneviksdagarna den 12 och 13 augusti blev som vanligt lyckade. Nästa aktivit-
et är Ensamble Cors föreställning på Palladium den 26 och 27 november. Året
avslutas med en Julkonsert i Domkyrkan den 10 december.

Vi har fått pengar till aktiviteter nästa år. Nu är det upp till er i daglig verk-
samhet i Växjö kommun att ta fram en arbetsgrupp och förslag på tema. Utan
ert engagemang så blir det inget ”Jobbet i Centrum”. TÄNK TILL  NU !!!! 

http://www.fub.se/klippan/klippansektion/klippan-vaxjo
http://www.facebook.com/klippanfub.vaxjo


LL – BOKMÄSSAN  I  VÄXJÖ  DEN  23  OKTOBER
Vi har fått flytta Bokmässan till Tipshallens
C-sal på Arenaområdet. Anledningen är en
dubbelbokning i Växjöparken. Vi förlorade
och årets Bokmässa blir alltså i Tipshallens
C-sal  med samma ingång som Tipshallens
Restaurang. Till höger är samma karta som
du har på de  vita  papprena.  Har du  kvar
den  gamla  inbjudan  du  fick  med  förra
MEDLEMSNYTT så kastar du det. Det är
samma tider och program.

Vi hoppas att detta inte skall ge dig några
problem när du planerar ditt besök på årets
häftigaste  Bokmässa  med  lättlästa  böcker
den 23 oktober. VÄLKOMMEN !

HÖSTENS  THE-DANSER

X-BEST har två danser under hösten. Första dansen är nu på söndag den 28
september klockan 14.00 – 16.30 på Vattentorget, Växjö. Andra dansen kommer
den 16 november. Du fick flygblad med förra MEDLEMSNYTT. VI SES DÄR !!

ÖPPNA  KANALEN – ÖKV

Öppna Kanalen Växjö har under hela valrörel-
sen haft en egen ”valstuga” på Storgatan. Alla
medlemsföreningar har fått göra en halvtimmes

direktsändning från valstugan. Vi var där den 20 augusti och pratade om vår
valdebatt,  bostadsrapporten  ”Ett  gott  Liv”  samt  vår  undersökning  av  våra
medlemmars ekonomi ”Fattigdomsfällan”. Vi hoppas kunna använda ÖKV fler
gånger då i  vår marknadsföring av våra frågor. Du hittar inslaget på länken
http://www.okv.se/play/oppna-kanalen-vaxjo/storgatan-avsnitt-22-mot-en-
medlem-fub .

KOMMUNERNAS  INFORMATIONSSKYLDIGHET

Kommunerna är skyldiga att informera sina medborgare om vilka insatser de
kan erbjuda personer med funktionsnedsättningar. Det kan vara stöd via SoL

eller LSS. Växjö kommun bjuder nu in till en träff den 7 oktober klockan 18–20
på Hovslund. Anmälan senast 29/9 på telefon 0470-43359. Gå dit och få svar på
dina frågor. Du som bor i någon av våra andra kommuner – Kräv att de ordnar
en informationsträff där ni kan prata om vad som är viktigt för er. 

http://www.okv.se/play/oppna-kanalen-vaxjo/storgatan-avsnitt-22-mot-en-medlem-fub
http://www.okv.se/play/oppna-kanalen-vaxjo/storgatan-avsnitt-22-mot-en-medlem-fub


NÅGRA  JURIDISKA  FRÅGOR

GENOMFÖRANDEPLANERNAS hantering  ute  i  kommunerna  är  skräm-
mande. Det är ingen ordning på vilka som skall vara med och det är sällan som
den enskildes vilja beaktas. Vi förutsätter att anhöriga och gode män/förvaltare
på ett bättre sätt tillgodoser den enskildes rättigheter. Uppföljning av beslut är
reglerat i  LSS som föreskriver hur detta skall ske. En gång om året skall insat-
sen  utvärderas  och  var  sjätte  månad  skall  den  följas  upp  via  genomföran-
deplanen. 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.  Bevaka  rätt  och  sörja  för  person  är  två  viktiga
arbetsuppgifter för gode män och förvaltare.

ÄNDRINGAR  I  FÖRÄLDRABALKEN  FRÅN  2015-01-01. Den enskilde får
ett större inflytande över vem som skall förordnas till företrädare. Kravet på
lämplighet skärps och detta gäller även anhöriga. Det skall bli lättare att avsäga
sig ett god manskap utan att ersättare har förordnats. I 19 kap. 18 § anges att
överförmyndaren  ansvarar  för  att  gode  män  och  förvaltare  erbjuds  den
utbildning  som  behövs.  Du  som  är  intresserad  kan  prenumerera  på  SKLs
nyhetsbrev ”Nyheter för överförmyndare” du bör även skaffa dig nya lagtexten
SFS 2014:886.

HEMSJUKVÅRDSAVGIFTER tog  vi  upp  i  förra  MEDLEMSNYTT  och  vi
lovade att återkomma. Svaret från IVO blev att det inte var åtalbart att träffa
en  sådan  överenskommelse.  Beslutet  kan  inte  överklagas.  Vi  har  bett  våra
jurister att tolka beslutet och se om det finns någon öppning till förmån för våra
medlemmar. Vi har hört att det förekommer olika lösningar i våra kommuner
för att få bort avgiften. Vi arbetar vidare med frågan.

PROJEKT  SOM  VI  FINNS  MED  I

MIN MENING

Handlar om utbildning  av  gode  män  i  alternativ
kommunikation, AKK. Projektet växer och vi har
sökt ett  tredje år för att  kunna utveckla samtals-
mattan för fler användningsområden. Spännande!!

Brukarperspektiv på LSS-insatser

Är ett tvåårigt projekt för att ta reda på hur våra
medlemmar  upplever  att  de  kan  påverka  sina
insatser. Endast förstudien är genomförd.

Att organisera sitt eget inflytande

Forskare följer olika Klippansektioner för att se hur personerna organiserar sig
för att få ett bättre inflytande över sina liv. KLIPPAN i Växjö är med i detta.


