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ÖLANDSRESA  20  AUGUSTI – MEDLEMSFÖRMÅN

Vår andra  medlemsförmån 2016  blir en heldag  på  ÖLAND den 20 augusti.
Detta är en aktivitet för dig som har betalat medlemsavgiften för 2016 och för
tjänstgörande personal.  Det  finns  ingen rullstolsplats  på bussen  för dig  som
måste sitta i rullstolen under resan. Det finns några platser kvar. Du kan anmäla
dig till Kennerth på tel. 070-2338732 senast den 11 augusti.

LÄNSDANSERNA  FORTSÄTTER  I  VÄXJÖPARKEN

Efter ett bra jobb från Nöjeskällan så kan vi nu presentera
höstens  dansband.  Vi  drar  igång  den  22  oktober  med
EXPANDERS. Vi fortsätter den 19 november med SANNEX
I  förra  MEDLEMSNYTT  fick  du  affischer  på  dessa.  Vi
avslutar med BLACK JACK den 17 december. I det  gula
pappret hittar du allt om dansen. Vi ses i Folkets Park i höst.

ULLAREDSRESA  10  OKTOBER  -  MEDLEMSFÖRMÅN

Vår tredje medlemsförmån år 2016 är en shopping-
resa  till  Ullared.  Alla  FUB:are  i  länet  och  deras
tjänstgörande personal är välkomna med anmälan.
Resan sker i  samverkan med Ramkvillabuss,  som
även fakturerar dig. Anmälan sker till Pernilla som
kollar ditt medlemskap i FUB.  Allt om resan finns i det bifogade vita pappret.
Glöm inte att anmäla dig i god tid och senast den 8 september.

FAMILJETRÄFF  PÅ  ANNEVIK  DEN  1  SEPTEMBER

Familjer som har barn med funktionsnedsättningar är
välkomna till Annevik den 1 september. Det är drop in
klockan 16 – 19. Det är anhörigsamordnaren för perso-
ner med funktionsnedsättningar som ordnar träffen. 
Det kom 40 vuxna personer och drygt 20 barn på förra
träffen.  Alla  trivdes  med  de  olika  aktiviteterna  och
barnen  var  jättenöjda.  Man  bestämde  även  en
kvällsträff  den 23 augusti.  Allt  om träffarna finns på
det  bifogade  ljusgröna pappret. Glöm inte att  anmäla
dig så du får fika.                                                               1.



X-BEST  FRAMTID

X-BEST spelning på Plattan den 14 juni blev det
sista uppträdandet. Bengt och flera i bandet har
sagt att de inte fortsätter. Vi söker någon som kan
ta  över  efter  Bengt.  Studiefrämjandet  har  visat
intresse och vi fortsätter diskussionen med dem.

Gullan och Sten Svensson bjöd hela gänget på en nostalgikväll den 30 juli. Vi
tittade på gamla filmer från 10-årsjubileumet, Finlandsresan och MC-träffen i
Skara. Det var intressant och se hur man förändras på 20 år. Vi tackar Gullan
och Sten för den goda maten och allt  annat de har gjort för X-BEST genom
åren.  

FUB Växjö kommer att avtacka X-BEST den 3 september och förhoppningsvis
vet vi då något om framtiden. Vi undersöker möjligheten att göra någon film om
X-BEST. Vi har lite X-BEST material som T-shirts, pins, DVD o VHS-filmer. De
finns på hemsidan www.vaxjo.fub.se /flik X-BEST. Passa på och köp – tillfället
återkommer inte. Vi vill även här framföra ett stort TACK till alla som har gjort
sagan om X-BEST möjlig och framför allt glädjespridarna i bandet. TACK !!!!

BOKMÄSSAN – LL  DEN  18  OKTOBER

”Tänd Läslampan” är temat på årets Lättlästa Bok-
mässa, som är den 18 oktober på Stadsbiblioteket i
Växjö.  Eftersom  vi  är  på  ett  bibliotek  så  blir
innehållet lite annorlunda.
Vi kommer att satsa mer på boken och läsandet och
mindre på musik m m. Vi kommer att ha berättare
och högläsare av egna verk. Hur kan vi arbeta med
bokcirklar?
I den bifogade inbjudan på vitt papper hittar du allt
praktiskt om bokmässan. Det slutliga programmet
är  klart  i  mitten  på  september  och  kommer  att
finnas på vår hemsida www.vaxjo.fub.se / Kalender.

MÖJLIGHETERNAS  DAG  9  NOVEMBER

En mötesplats där vi visar möjligheter för personer med olika funktionsnedsätt-
ningar. Möjligheternas dag är öppen för alla. Lyssna på föreläsningar om till ex-
empel hjälpmedel, serviceresor, anhörigstöd, stöd vid studier m m. Titta på ut-
ställningar och träffa representanter från föreningsliv och arrangörer. Vi i FUB
kommer att presentera vårt medlemsstöd och UNIK Försäkringar.
Tiden är 13.00 – 18.00 och vi finns i Arbetsförmedlingens lokaler. Ingång från
Linnégatan. På hemsidan www.vaxjo.fub.se / Kalender hittar du alla arrangörer
och där kommer även det slutliga programmet. Boka dagen redan nu !!          
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RÅDGIVNING  VIA  HEMSIDAN

Vi har nu uppdaterat rådgivningssidan på vår hemsida
www.vaxjo.fub.se / Rådgivning. Alla lagar, föreskrifter o
vägledningar  är  uppdaterade  till  2016  07  01.  Det  är
framför  allt  Försäkringskassan  som  har  gjort  stora
ändringar. I Socialförsäkringsbalken (SFB) kommer du
direkt till respektive kapitel.

Längst ner i Bilagor finns ett intressant dokument för dig
som är god man / förvaltare: ”Frågor o svar om god man
/ förvaltare”. Det är överförmyndaren i Växjö som har
gjort dokumentet. På förstasidan finns direktlänkar till
RiksFUB:s dokument om daglig verksamhet o åldrande.
I Läs mer- sidan finns adresser och telefonnummer som
du kan behöva. Rådgivningsfliken ger dig svar på allt. 

LSS-UTREDNINGEN  DEBATTERAS

Torsdagen den 26 maj blev en sorgens dag för alla som omfattas av LSS-lagen.
Då beslutade regeringen om direktiven (Dir. 2016:40) för LSS-utredningen. Vi
måste  tyvärr  ställa  in  oss  på  att  inget  händer  förrän  slutet  på  år  2020.
Utredningen skall vara klar tidigast den 1 oktober 2018, alltså efter nästa val.

Det skall göras besparingar främst inom assistansen, men även en översyn av
personkretsen. Mellan raderna kan man läsa att vissa funktionsnedsättningar
tas bort och andra tillförs.  Åldersbegreppet kan drabba personer över 65 år
samt  barn  då  föräldraansvaret  skall  prövas  ordentligt.  Man  har  tittat  på
äldreomsorgens införande av modern teknik. Detta i syftet att spara assistans-
timmar. 

Det som diskuteras mest är följande mening i regeringens regleringsbrev 2016
till Försäkringskassan; ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av
antalet  timmar  inom assistansersättningen”.  Under Almedalsveckan kom olika
besked  beroende  på  vilken  minister  som  svarade  på  frågorna.  Det  här  gör
berörda funktionshinderorganisationer irriterade då utredningens syfte är att få
ner kostnaderna på assistansen och LSS-insatserna.

I  många  kommuner  görs  besparingar  i  strid  med  lagstiftarens  intentioner
oavsett vad IVO och Förvaltningsrätten säger. Värst verkar det vara i Halland. I
Falkenberg omprövas rätten att få bo kvar i sin bostad med särskild service. De
säljer ut verkställigheten av bostäder, daglig verksamhet och assistansen till den
billigaste oavsett kvalitén. Hur berörda personer mår struntar man i. I vårt län
är det förhållandevis bra, än så länge. 

Vi måste dock vara på hugget och slå larm när något oroande upptäcks, så att vi
i styrelsen får möjlighet att kontakta berörd kommun eller Region Kronoberg.
Vi får leva med ovisshet i minst fyra år till då förändringarna i LSS är beslutade
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SOCIALPSYKRIATRIN  I  VÄXJÖ
Växjö kommun har beslutat att samla ansvaret för socialpsykiatrin under en
nämnd. Förslaget är att Nämnden för arbete och välfärd (NAV) blir ansvariga.
FUB har yttrat sig över förslaget. Förslaget innebär att insatser för personer
med neuropsykiatriska diagnoser och psykiska problem som helhet förs över till
NAV. Personer med utvecklingsstörning respektive personer som i vuxen ålder
fått en hjärnskada skall fortsättningsvis ha insatser genom Omsorgsnämndens
försorg (ON).

Detta kan innebära problem i ”blandade”  sammanhang som exempelvis i daglig
verksamhet, i gruppbostäder och servicebostäder och särskilt uttalat, enligt vår
mening, i  bostäder med boendestöd. Det finns många erfarenheter av att två
huvudmän i samma verksamhet gör ansvarsfrågor otydliga och lätt kan leda till
att åtgärder ”faller mellan stolarna” trots mycket goda ambitioner att motverka
en sådan situation .

Det finns ett annat och redan aktuellt problem som vid ett genomförande kräver
en lång övergångstid. Det gäller de ”blandade” verksamheterna enligt ovan. ON
har en policy med innebörden att ingen ska tvingas flytta eller byta verksamhet
mot sin vilja – något som är självklart enligt bl a LSS §§ 5-7. Att fortsättningsvis
uppfylla  detta  moraliska  krav  kommer  vid  den  föreslagna  förändringen  att
kräva en mycket lång övergångstid i de ”blandade” verksamheterna.
För att  sedan slippa flyttningar i  fortsättningen så måste det finnas ett  slags
varudeklaration, dvs  alla verksamheter måste knytas till  ett ansvar hos viss
nämnd. Först då kan en enskild person söka sig till” rätt” insats och service.

Slutligen tar vi upp frågan om de två nämndövergripande verksamheterna, som
finns inom ON och som har en omvittnat mycket stor betydelse: OMS-Fritid och
Anhörigstöd Funktionsnedsättning. Det är en mycket stor angelägenhet för oss
att de finns kvar hos ON, där vi har ett gott samarbete till nytta för båda parter
och för dem som brukar verksamheterna.

Det som oroar oss är att ordföranden i NAV, Oliver Rosengren, räknar med en
besparing på 10 miljoner kronor. Vi tror tvärtemot att det blir dyrare under en
övergångsperiod tills alla har hamnat hos rätt huvudman. Vi avvaktar nu ett
slutligt förslag i höst, eftersom förslaget skall genomföras under år 2017.

KARL  GRUNEWALD  AVLED  DEN  15  JUNI  I  ÅR
FUB Växjö och FUB i  Kronobergs län tänker med stor
uppskattning  på  allt  han  gjort  för  personer  med
utvecklingsstörning,  anhöriga  och  personal.  En  förälder
uttryckte sig så här: ”Utan eldsjälen Karls ansträngningar
genom  åren  för  att  göra  plats  för  utvecklingsstörda  i
samhället hade vi nu inte kunnat se alla dessa TV-program
om personer med utvecklingsstörning.....”                             
Se filmen där Karl och Ann-Charlotte Carlberg pratar om
boken ”Från idiot till medborgare”. Länken finns nedan;
http://okv.se/play/fub/fub-soffan-fran-idiot-till-medborgare                                    4.
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