
Noteringar från möten om ”samverkan”
från dels möte 1 med (sid 1 till 6)

Birgitta Sköld, (omsorgs- och socialnämndens ordförande) 

Lotta Wigren, förvaltningschef

Bibbi Wikström, verksamhetschef 

Susanne Rydberg-Lif, förvaltningen, preotokollförare

och möte 2 med (sid 7 till 8)

Daniel Broman, förvaltningschef Lärande och Kulturförvaltningen

Åke Sköld, Verksamhetschef Kultur och Fritid

Johan Alfredsson, stadsjurist

Josefine Viklund, enhetschef Zenit och Allhuset

Från FUB Lidingö deltog

Anna Berlund och Christer Olsson, FUB-Lidingö i stadshuset den 20 februari 2017

Det finns minnesanteckningar även från kommunen
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Dagordning möte 1

• Former för samverkan på individnivå.
Vilka former för samverkan har vi när det gäller enskilda individer.

• Synen på samråd/information kontra samverkan mellan FUB och Lidingö 
stad. Vilka former för samverkan ska vi ha för att få till en konstruktiv 
samverkan mellan staden och FUB. 

• FUB:s önskemål om att ha  ett formellt avtal kring samverkan 

• Samverkan kring förfrågningsunderlag vid införande av valfrihetssystem, 
LOV, för daglig verksamhet på Lidingö. 
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Former för samverkan på individnivå. Möte 1
Vilka former för samverkan har vi när det gäller enskilda individer?

• Föreslogs från FUB att vi ska arbeta ihop oss om att finna bättre 
former för att IP-dokumentet återspeglas bra i genomförandeplan för 
individen.

• Mottogs positivt och vill prioritera.
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Synen på samråd/information kontra samverkan 
mellan FUB och Lidingö stad. Möte 1
Vilka former för samverkan ska vi ha för att få till en konstruktiv samverkan mellan staden och FUB? 

• Förvaltningen vill utarbeta en ”handlingsplan”, ett levande dokument 
till skillnad från ”avtal”. 

• Nyanställd (i maj) har att fått i uppdrag att leda arbetet. Målet är att 
ha den klar till januari 2018. Handlingsplanen skall behandla 
övergripande frågeställningar. 

• Vi kommer att bli kallade. 

• Den nyanställde är socionom, tidigare utförare inom myndighet, samt  
verksamhetsansvarig.
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FUB:s önskemål om att ha  ett formellt avtal kring 
samverkan. Möte 1 

• Kommunen vill ej ha ett avtal på denna nivå, som man upplever som 
ett stelbent redskap.

• FUB tryckte på vikten av kontinuitet, eftersom politisk ledning kan 
bytas ut precis som förvaltningens ledning.

• FUB hävdar att ett avtal är en del i LSS-lagen.
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Samverkan kring förfrågningsunderlag vid införande av 

valfrihetssystem, LOV, för daglig verksamhet på Lidingö. Möte 1

• Kommunens utredare arbetar med en kravskrivning, ”skallkrav”, som 
man vill att alla utförare inklusive ögruppen ska möta.

• Vi kommer att få bidra och även andra föreningar tex Attention.

• Vi blir snart kallade av Tomas Öberg 

• Ska upp till beslut i nämnden i juni.
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Möte 2 Information om Zenit och Allhuset 
från kommunen
• Komvuxs och SFIs lokalbehov är så pass stort att de inte ryms i 

Gångsätrahuset om Allhuset är kvar.
• Alternativa lokaler har utretts under längre tid och man har funnit det 

mycket svårt att finna några.
• Man befarar att kommunstyrelsen kommer att besluta om flytt av Allhuset 

igen. Här är förslaget att flytta till nya lokaler i Dalenumområdet, trots att 
det kommer bli dyrt. 10 årsavtal kan tecknas.

• Man har på grund av det bjudit in de LSS-berörda och vårdnadshavare 
redan nu.

• Vi (FUB) erbjuds träffas den 7/3 efter 16 om en kommunikationsplan för 
flytten.

• Vi (FUB) erbjuds komma med förslag om en skrivning om de våra på 
hemsidan.
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Möte 2, FUB Lidingö ger synpunkterna;

• Att flytta de många som behöver Allhuset igen är en mycket jobbig 
procedur för de LSS-berörda. Det hela måste skötas ytterst varsamt om så 
ändå beslutas.

• Det är synnerligen olyckligt att två av de svagaste grupperna i samhället 
ställs emot varandra.

• Att LSS-insatser samlas på ett ställe (OSF) kan vara bra. (Tex kortis och 
fritids >12år samtjobbforum)

• Lägerverksamheten kommer inte att försämras jmf med tidigare enligt 
staden. Vi önskar en förbättring så att även gravt funktionsnedsatta får 
möjlighet. Vi förutsätter att Hustegaholm finns kvar.

• Hur särskola och lärvux utformas är viktigt.

2017-02-20 FUB Lidingö 8


