
FUB-Samverkan 2015-05-07 

Närvarande: Mattias Melin FUB, Roger Moberg FUB, Anna Bunninger och Monica Svensson 

Jönköpings kommun.  

1. Anna Bunninger hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar mötet öppnat. 

2. Dagordningen för mötet godkänns och inga övriga frågor finns för dagen. 

3. Minnesanteckningarna från föregående möte redovisades och godkänndes.  

4. Genomförandeplaner.   

FUB kommer i höst att ha genomförandeplan som tema på sitt medlemsmöte. Jönköpings 

kommun kommer gärna och berättar om den genomförandeplan som används i verksamheten. 

Roger återkommer med tid och plats. 

5. Arbetsgrupp sociala aktiviteter.  

Anna förtydligar uppdraget gällande denna arbetsgrupp, vilket handlar om den ersättning som 

kommunen ger personal i samband med olika aktiviteter. De sociala aktiviteterna utgår alltid 

från brukarens behov. 

6. Översyn av handkassa. 

Funktionshinderomsorgen gör en översyn hur och till vad hushållskassorna ska användas.  

Kommunens önskemål är att FUB är delaktiga i detta arbete. Roger tar med sig denna fråga och 

återkommer till Anna eller Monica. 

7. Bussutredningen.  

Den 1 juni räknar funktionen med att bussarna ska kunna användas av alla verksamheter. 

8. Boendekommitté. 

FUB efterfrågar om insatsbeskrivningarna är beslutade. Anna informerar om att detta tas upp i 

socialnämnden i maj. Anna och Monica redovisar vad som tagits upp i VIP när det gäller 

boendeformer för Funktionshinderomsorgen. 

Information delges även om planeringen för det nya boendet på Kärrhöksgatan 70. 

 

9. Pärlan (daglig verksamhet) är inte ändamålsenlig sedan många år tillbaka, arbete pågår med 

att hitta en lösning för detta. 

10. Delaktighetsmodellen. 

Anna redovisar den information som projektledningen lämnat till Jönköpings kommun vilket 

innebär att de avser att lämna samarbetet med Jönköpings kommun. Kommunen tycker att det är 

olyckligt att man lämnar projektet utan att samtliga varit delaktiga i detta beslut. Kommunen har 

efterfrågat vad projektets första två år ha inneburit för brukarna och var det ytterligare året ska 

leda till. Under mötet visar det sig att brukarvägledarna inte har fått någon information om detta. 

Anna har fortsatt kontakt med projektledningen. 

11. Övriga frågor. 

Information har lämnats av Anna till alla enhetschefer om den verksamhet som fritidsgänget 

ordnar. 

Mattias framför att det är många FUB-medlemmar som efterfrågar en höjning av 

dagersättningen. Anna noterar detta men informerar samtidigt att Socialtjänsten har ett uppdrag 



att ha en budget i balans vilket gör det svårt att höja ersättningen då detta inte är en lagstadgad 

ersättning.  

12. Nästa möte är på Hoven, Trull 2015-10-22  kl.15.30–17.00. 

 

13. Anna Bunninger avslutar dagens möte. 

Vid anteckningarna 

Monica Svensson 

 

 

 

 


