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MEDLEMSFÖRMÅNER  2015

Även under 2015 kommer vi att arbeta med  förmåner till våra medlemmar. Vår
julfest är redan avklarad. Vi har två planerade medlemsförmåner kvar.

DANSGALA i  Tipshallen den 11 april. Vi
har  förhandlat  fram ett  bra  pris  för  alla
FUB-medlemmar i länet. Vi betalar endast
200:-  för  show  och  dans.  Personal  och
övriga  betalar 350:-.  Vill  man  ha  supé  så
kostar den 200:- och det finns 3 alternativ.
Sista  anmälningsdag  är  den  29  mars  på
telefon  070-2338732.  Du  hittar  allt  om
Dansgalan i det bifogade gula pappret.

TEATERRESA till Vallarna i Falk-
enberg  är  vår  tredje  medlems-
förmån.  Biljetterna släpps inte för-
rän den 15 mars till  bussföretagen.
Då meddelar man även namnet  på
föreställningen  samt  vilka  som
medverkar.  Vi  har bokat  söndagen
den  9 augusti. Priset blir 500:- per
person  för  resa,  lunch  och  entré.
Sista anmälningsdag är den 26 juni
på  telefon  070-2338732.  Du  hittar
allt om resan i  bifogade vita pappret  .

JULFESTEN  DEN  11  JANUARI

För andra året i  rad var vår julfest i Växjöparken. Vi var 110 personer som
dansade och hade roligt. KLIPPAN sålde 3 lottringar med 19 fina vinster på
varje lottring. Detta innebar att de kunde skicka över 1.500:- till sina vänner i
Tuzla. Vår musikant Tommy, hade flera instrument med sig, som han använde
flitigt  i  de  olika  danserna.  Vår  festkommitté  hade  som  vanligt  gjort  fina
smörgåsar och kokt jättegod gröt till allas belåtenhet. Vi tackar festkommittén
och alla andra som gjorde vår julfest till en bra medlemsaktivitet. TACK !!!!!!!!!

DET  LÖNAR SIG  ATT  VARA  MEDLEM  I  FUB  VÄXJÖ !



VÅRENS  LÄNSDANSER

Vårens första Länsdans  7 februari med  SANNEX
samlade en stor publik trots  att  många dagen efter
skulle på Häng med på Partykryssningen till  Finland.

BLACK JACK gästar oss den 14 mars.  Du fick ett
ljusblått  flygblad  i  förra  utskicket.  Vi  hoppar över
april  då vi  har Dansgalan den 11 april.  Vi avslutar
med DREAMS den 2 maj och detta fanns på det vita
pappret i förra utskicket. 
Det blir danser i höst men vi har inte fått spelplanen
ännu. Håll koll på vår hemsida www.vaxjo.fub.se om
du inte kan vänta till nästa MEDLEMSNYTT. 

SIP = SAMORDNAD  INDIVIDUELL  PLAN

Staten fördelar så kallade PRIO-pengar till landets kommuner och landsting, för
att de skall arbeta med förebyggande åtgärder inom de psykiska problemområ-
dena. I Växjö kommun satsar man på stöd till familjer där någon av föräldrarna
har en  utvecklingsstörning  och/eller  psykisk  problematik.  Vi  har  påtalat  att
samma personal skall ge stöd till alla i familjen, alltså även till barnen.
Samordnad individuell  plan (SIP)  är ett  nytt  ”hjälpmedel”  för alla  som har
någon form av psykiska problem. Alla som kallas till ett SIP-möte är skyldiga att
närvara. Detta skapar bra förutsättningar för den enskilde. I Växjö finns två
personer som håller på att  utbilda omsorgspersonal  och andra myndigheters
personal i hur man arbetar med en SIP och varför.
De  båda  utbildarna  kommer  till  Vallhagen  den  8  april  klockan  18.00 och
informerar oss om SIP. På vår hemsida www.vaxjo.fub.se under kalenderfliken
kommer vi att lägga ut inbjudan när den blir färdig. Håll koll på hemsidan.

ÅRSMÖTET  DEN  1  MARS

Nu på söndag den 1 mars klockan 14.00 har FUB Växjö sitt
årsmöte på Vallhagen. Du fick inbjudan i förra MEDLEMS-
NYTT. Det händer en hel del i  våra kommuner som vi alla
borde  känna  till.  Du  är  välkommen  till  en  intressant  dag.
Länsförbundet har sitt årsmöte på Vallhagen den 22 mars.

FÖRBUNDSSTÄMMAN  DEN  8 – 10  MAJ

Årets Förbundsstämma är i Luleå och den inleds med en temadag om olika slag
av föräldrastöd till våra medlemmar. Till stämman har det kommit 4 motioner
om olika problem runt om i landet. Vi ser fram emot en intressant och arbetsam
helg i Luleå. Rapport kommer i nästa MEDLEMSNYTT.                                      
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ANSÖKAN  OM  ETT  VANLIGT  LIV

Problematiken med ledsagning fortsätter i våra kom-
muner. En riksomfattande undersökning visar att det
är stor okunskap i kommunerna. Lyckas man få med
”goda levnadsvillkor” i beslutet så blir det garanterat
avslag.  I  en  nyligen  avkunnad  dom  i  förvaltnings-
rätten  anger  kommunen  som  skäl  att  den  sökta
insatsen  tillgodoses  genom  bostödspersonalen.  San-
ningen är att personen söker ledsagning för att det in-

te fungerar med personalen – de har inte tid att utföra uppgiften. 
Ett stort problem är att man inte ser syfte och mål med LSS. Strävan är ett
vanligt liv och då kan ett positivt beslut om t ex ledsagning göra att personen
blir anställningsbar. Detta innebär att alla blir vinnare – personen själv och även
kommunen, som sparar pengar på en sparad daglig verksamhetsplats. Det är
dags att även våra medlemmar blir kommuninnevånare med rättigheter.

Får du ett besked om att ”detta skall personalen utföra” så måste du se till att de
verkligen  gör  det.  Här  gäller  det  att  vara  observant  på  vad  som  står  i
genomförandeplanen. Vi måste kriga för att förverkliga ”ett vanligt liv”.

LL – DAGEN  I  EMMABODA  DEN  26  MAJ

Vår årliga vidareutbilning för läsombud och arbetsgrupper
i våra kommer är i Emmaboda Folkets Hus den 26 maj. 
Programmet är inte helt klart ännu men vi kommer att få
en  presentation  av  årets  läsombud  och  årets  lättlästa
bibliotek. 

Centrum för lättläst har flyttats över till MTM, ”Myndigheten för tillgängliga
medier”. Vad innebär detta för vår verksamhet? Något kulturinslag får vi också.
På vår hemsida; www.vaxjo.fub.se kommer inbjudan då den är klar. Håll Koll !!

KULTURFEST  I  KOSTA  DEN  22  AUGUSTI

Handikapprörelsens Idé & Kunskapscentrum
I & KC inbjuder alla till en kulturdag i Kosta
lördagen den 22 augusti. Programmet är inte
helt klart ännu men det verkar spännande.
RECOVER och CRAZY DAZE kommer dit
och  ytterligare  grupper  ur  vårat  gäng.  Det
kommer  att  kosta  50:-  i  entré  och  resorna
kommer att subventioneras. När allt är klart
så  kommer  inbjudan  och  anmälan  på  vår
hemsida; www.vaxjo.fub.se. Även OMS-Fritid
kommer med information. Vi ses i Kosta. 
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EGENVÅRDEN

Vi har tidigare berättat om hemsjukvårdsavgifterna i våra kommuner samt den
överenskommelsen med landstinget om att skriva bort egenvården. Vi drev ett
ärende till IVO, men de sa att överenskommelsen inte var åtalbar så därför gör
de inget. Vi har även haft kontakt med ansvarig person på Socialstyrelsen om
tolkningen av deras föreskrift om egenvård. Efter flera månaders väntan har vi
nu fått besked om att Socialstyrelsen skall göra om föreskriften. De avser att
göra en föreskrift som omfattar alla sorters delegation av arbetsuppgifter.
Rent spontant känner vi att egenvården drunknar i denna nya föreskrift och det
blir förmodligen ingen enklare tolkning av vem som gör vad i egenvården. Det
känns inte som att intetionen med LSS finns kvar.

GOD  MAN  ARVORDE – HANDIKAPPERSÄTTNING

Växjö kommun har sänkt god man arvordet från 3,31 till 2,65
gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en sänkning av huvud-
mannens  inkomst  från  147.295:-  till  117.925:-  då  huvud-
mannen skall betala god mans arvordet. Arvordet kan ingå i
beräkningsunderlaget för merkostnader till  handikappersätt-
ningen. 

Det samma gäller hemsjukvårdsavgiften.  Det finns all  anledning till  att  gode
mannen kollar upp med försäkringskassan,  så  att  huvudmannen inte  mister
några  pengar.  Noterbart  är  att  reglerna  för  handikappersättning  är  under
översyn, så skynda er.

SOMMARKURSER  PÅ  FOLKHÖGSKOLORNA

Nu är det hög tid att  söka till  de
olika sommarkurserna på folkhög-
skolorna. Vi samarbetar med Ädel-
fors, Kronobergs och Högalids folk
högskolor.  På  vår  hemsida  hittar
du  under  fliken  ”Sommarkurser
Folkhögskolor”.  Kolla  omgående
på www.vaxjo.fub.se och se om du
hittar något spännande.

”reclaimLSS”  ÄR  EN  FUB – BLOGG

FUB-bloggen har bytt namn till ”reclaimLSS”. Det är Emanuel och Harald som
ansvarar för bloggen. Här finns många bra sammanställningar av olika frågor i
LSS världen. Du hittar svar på många av dina frågor här.  Bloggen finns på
adressen; http://reclaimlss.org/. Ta gärna en koll här det lönar sig.

4.

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

