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JULFESTEN  DEN  12  JANUARI
 

Årets  julfest  i  Gemla  skola  blev  återigen  lyckad  så  vi
beslutade att fortsätta i Gemla. Det var traditionsenligt med
dans,  paketlotteri och god mat. Vi var ett drygt 100-tal som
njöt i vårregnet.
Det kom upp en frågeställning om att bussen skulle gå hem
lite tidigare. Du som tycker i denna frågan – kontakta någon
i Styrelsen. Till sist ett STORT TACK till Festkommittén.!!!!!

ÅRSMÖTET  DEN  1  MARS

Söndagen den 1 mars hade vi årsmöte på Vallhagen klockan 14.00.
Förutom  sedvanliga  årsmötesförhandlingar  och  smörgåstårta  så
pratade  vi  om  vad  som  sker  i  våra  kommuner,  regionen  och
centralt. Mer om diskussionen kommer längre fram i Medlemsnytt.

CORONAVIRUSET

Idag  finns  ingen  information  om  Coronaviruset  på
LättLäst  svenska.  RiksFUB  har  under  flera  veckor
uppmanat regeringen och myndigheterna att ta fram
detta.  Den  13  mars  gav  regeringen  socialstyrelsen  i
uppdrag att ta fram LättLäst information till kommu-
nerna och regionerna.
Vi har kollat med några gruppbostäder om vad som
gäller.  Inget speciellt  förutom god handhygien. Detta
är beklämmande. Kommunerna verkar vara yrvakna.

Många av våra medlemmar vet inte hur man tvättar sig, hostar och nyser. Skall
man kramas och gullas eller inte. Hur gör man på daglig verksamhet där det
finns personer från flera boenden? Vilken beredskap finns om någon smittas?
Frågorna är många och svaren måste fram till våra medlemmar omgående, så
att de kan lära in ett nytt förhållningssätt till varandra.

Många större aktiviteter ställs in och resandet begränsas i syfte att minska smitt-
spridningen. Hur förhåller vi oss till mindre sammankomster typ träffpunkter?
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Hur skall våra uppträda på bussen, i affären eller ute på stan? Vi tror att kom-
munerna måste informera/utbilda såväl personalen som våra medlemmar i ett
riktigt  förhållningssätt.  Vi  har skrivit  till  alla  våra  kommuner om detta  och
uppmanat dem att ta sitt ansvar för våra medlemmar.

DANS  PÅ  KVARNHAGSKÄLLAN  8  FEBRUARI

Den 8 februari  var det äntligen dans för oss.  Vi
gjorde detta ihop med CLUB 68 på Kvarnhags-
källan. Det var HUMBLES som spelade och stäm-
ningen var hög hela eftermiddagen. 
Det kom drygt 100 personer och alla undrade när
det blir nästa gång. Vi jobbar på detta tillsammans
med CLUB 68  och förhoppningsvis  återkommer
det till hösten. Vi hade en dans på gång i Torne,
men det är framflyttat på grund av coronaviruset.

LÄNSDANSEN  I  BALDERS  HAGE  DEN  18  APRIL

Vi har tyvärr tvingats att  ställa in dansen den 18 april. Flera kommuner har
meddelat att de inte släpper iväg några till dansen. Vår förhoppning är dock att
det råder normalläge i september då BOB STEVENS spelar upp till dans.
Vi återkommer efter sommaren med slutliga besked. HÅLL UT !!

HABBERSÄTTNINGEN  2020

Staten delar även i år ut 350 miljoner kronor till kommunerna. De är avsedda
för habbersättning i de dagliga verksamheterna. Resultatet för pengarna 2019
vet vi inte förrän halvårsskiftet. Då får vi också veta hur mycket varje kommun
har  rekvirerat.  Vårt  län  har  tilldelats  7.654.774  kronor.  Tre  kommuner  har
begärt  extra pengar.  Det  är Alvesta,  Ljungby och Uppvidinge.  Kommunerna
Lessebo, Markaryd och Tingsryd har ännu inte meddelat hur mycket de skall
rekvirera.
Ingen av kommunerna som svarat  kommer att  höja  dagsersättningen utöver
indexuppräkningen.  Detta  innebär  att  kommunerna  kommer  att  betala  ut
pengarna som en klumpsumma. Våra kommuner har följande ersättningar 2020
Alvesta  90,00 heldag, 61,50 halvdag. Sökt extra pengar. Utbet. av klumpsumma. 
Lessebo  50,00 heldag, 38,00 halvdag. Sökt extra pengar. Klumpsumma 2019.
Uppvidinge  47,30 heldag, 33,10 halvdag. Sökt extra pengar. Utb. Klumpsumma.
Växjö   48,00 heldag, 34,00 halvdag. Utbetalning av klumpsumma.
Älmhult   95,00 per dag. Utbetalning av klumpsumma. 

Ovanstående redovisning visar på stora skillnader. Vi tycker att ett minimikrav
är 0,14% av bb = 67,00 för heldag och 0.11% = 53,00 för halvdag. Förmodligen
blir det inte mer pengar från staten.                                                                          2.



DAGLIG  VERKSAMHET  I  VÄXJÖ  KOMMUN

Växjö kommun har beslutat  om en utredning kring
hur den dagliga verksamheten skall organiseras. Det
har varit många insändare och debattartiklar i media.
Den  blågröna  ledningen  i  omsorgsnämnden  vill
återskapa stora enheter genom att slå ihop befintliga.
Vi  och  oppositionen  motsätter  oss  detta.  Växjö
behöver  fler  platser  för  att  alla  skall  kunna  få  sin
dagliga verksamhet. Vi vill att man frågar gymnasie-
särskolans  elever vad de  vill.  Utifrån  detta  försöker
man ordna

nya  platser  inom  kommunen  eller  i  företag  och  föreningar.  Vi  undersöker
möjligheten att starta ett nytt ”VITAK”-projekt ihop med en förening. Vi tror
inte på stordrift.  Vi  vill  behålla kvalitén i  Växjös  verksamhet  och uppmanar
politikerna att följa sitt eget policydokument om daglig verksamhet.

SAMVERKAN  I  VÄXJÖ  KOMMUN

Växjö kommun ska skrota samverkansråden och ersätta
dem med dialogmöten och tillfälliga arbetsgrupper i spe-
cifika frågor. Det blir kommunen som bestämmer när en
arbetsgrupp skall tillsättas. Enligt vår uppfattning strider

detta  mot  såväl  funktionsrättskonventionen  som LSS.  Vi  har krävt  ett  avtal
enligt LSS § 15.7 i en skrivelse 2020-03-03. Vi har ännu inte fått någon reaktion
från kommunen. Inte ens en bekräftelse på att de har mottagit vårt brev.
Inte  minst  debatten  om  den  dagliga  verksamhetens  framtid  visar  att  det
brådskar med ett avtal. Det finns flera frågor där de borda ta reda på vad vi vill
innan man fattar ett tokigt beslut. Vi återkommer när kommunen har träffat
avtal med oss. De kan inte neka oss ett avtal.

KONTAKTPERSON  LSS

Kommunerna verkar vilja avveckla insatsen kontakt-
person i LSS. Deras främsta argument är att bor du i
en gruppbostad då har du inte rätt till kontaktperson.
Detta är helt felaktigt enligt lagen. Vi har nu fått en bra
dom i  Kammarrätten.  Den  har även  fått  prövnings-
tillstånd  i  Högsta  Förvaltningsdomstolen.  Förhopp-
ningsvis kommer domen framåt sommaren.

Förvaltningslagen ändrades år 2018 och det innebar enligt § 37  att kommunen
har svårt att avsluta en pågående insats om det inte finns särskilda skäl. Det är
därför viktigt att du som har LSS-beslut letar reda på besluten och sparar dem
på ett säkert ställe. Har du frågor kontakta någon i styrelsen.                                3.



SOMMARRESAN  TILL  VALLARNA  DEN  8   AUGUSTI

Vi planerar årets sommarresa till  Vallarna i Falkenberg den 8 augusti.  Efter-
middagsföreställningen börjar klockan 15.00 och varar i 2,5 tim. inklusive paus.
Detta innebär att vi får åka en halvtimma tidigare än förra gången. Vi har bokat
80 platser varav 6 är handikapplatser. På bussen finns endast en rullstolsplats
för den som inte kan sitta i ett vanligt säte under bussturen. Alltså först till kvar
gäller.
Detta är en MEDLEMSAKTIVITET för dig som har betalat medlemsavgiften
för år 2020. Därför subventionerar vi priset. Det kostar endast 600:- per person
för resa, lunch och entré. Tjänstgörande personal från Växjö kommun använder
interndebiteringsblanketten. Allt om resan finns på det bifogade gula pappret.
Nu håller vi tummarna för att inte coronaviruset sätter stopp för vår resa !!!!!!!!

LL  BOKMÄSSAN  DEN  20  OKTOBER

Planeringen för årets LättLästa Bokmässa pågår för fullt. I år
kommer vi att ha två teman. Ett för nysvenskar som läser SFI
och  ett  för  personer  med  utvecklingsstörning  som  läser  och
skriver böcker och dikter. Vi hoppas kunna släppa en nyskriven
bok av en KLIPPANmedlem. Det blir spännande.
Vi är som vanligt på Stadsbiblioteket i Växjö. Boka datumet den
20 oktober redan nu i din almanacka. Vi ses på bibblan !!!!!!

DIVERSE  AKTIVITETER

Både Riksstämman och Förbundsstämman i maj månad kommer troligtvis att
ställas in. Håll dig uppdaterad på vår hemsida www.vaxjo.fub.se där informerar
vi så snart något intressant händer. Det kan vara föreläsningar eller temamöten.
Nu tar vi coronaviruset på allvar och följer myndigheternas beslut.                
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MEDLEMSFÖRMÅN  2020

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

