
Lidingö FUB – Strategidokument 2016

• Fyra grundpelare i vårt FUB arbete:
• Arbete, Boende, Fritid, Ekonomi

• Lidingö FUB ska verka för: 

– Synlighet i Lidingö av vår grupp och förening – medialt och i 
den kommunala verksamheten.

– Ökad gemenskap för vår grupp samt finna fler medlemmar.

– Att hjälpa och beröra andra och varandra.

– Kontinuitet och förutsägbarhet i vardagen.

– 100% Individuell plan enligt LSS för alla §10.



Arbete LSS §9.10

• FUB vill vara inspirerande och kreativa samt bidraga 
med ideer till bra arbetsuppgifter för vår grupp.

• Hjälpa andra.

• Vara en social kontakt tillsammans med t.ex. Kyrkan, 
pensionärer, skolan, föreningar osv...

• Skapa arbete i och utanför Ö-Gruppen Coop, ICA, Fritidskontret, Liab osv....



Boende - LSS §9.9

• Bevaka nya boenden och utveckla befintliga boenden. Vara 
rådgivande redan i planeringsstadiet. 

• Säkerställa att boendet är individanpassat för de boende och 
en bra arbetsplats för personalen med fokus på kontinuitet 
och kompetensutveckling.

• Lära känna boende och skapa relation med personalen.

• Bidraga till att lokala behov respekteras och prioritet av 
ansvariga chefer.

• Verka för ordning och reda!



FritidLSS - §9.9

• Verka för en ”Fritids-ide-makare” inom Lidingö Stad som hittar 
på förslag som kan genomföras efter arbetet och i boendet 
samt under helger och kvällar.

• Personal får inte vara en begränsning för genomförande av 
önskad aktivitet i grupp eller för individ.

• Egen tid med personal/kontaktperson LSS §9.4 /ledsagare  till 
aktivitet efter individuellt önskemål.



Ekonomi – LSS Goda Levnadsvilkor

• FUB vill vara rådgivande som en ”remiss instans” i 
alla övergripande ekonomiska frågor och framför allt 
i Stadens budgetarbetet.

• Nivåbedömning av individuella insatser måste 
förtydligas tillsammans med Staden – timmar per 
individ och grupp.



En funktionsnedsatts relationskarta

• Övriga kontakter • Nära relationer

• Vi skall använda oss av 
Christer ”Mind map”



Från LSS till kvalitativ vardag
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