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                   Styrelsemöte   2020-04-03 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Christina Wahlström, Elisabeth Assis och Claes Lindahl                 

1. Mötets öppnande 
Anna ringde upp oss som var med via WhatsApp för att kunna ha ett möte utan att för den skull behöva 

träffas. Detta på grund av situationen med covid-19viruset.  

 

2. Styrelsen konstituerade sig enligt nedan 

Ordförande:  Anna Berglund 

Vice Ordförande: Christer Olsson 

Sekreterare:  Elisabeth Assis 

Kassör:  Kristina Kenving 

Ledamöter:  Jessica Strandberg 

Hanna Nilsson 

Mats Nelson 

Claes Lindahl 

Bo Nilsson 

                     Adjungerad:  Christina Wahlström 

 

Adjungerande   Inga Elfman 

Hedersrepresentanter Gun Melin 

 

Ombud:  Ledamöter i Länsförbundets styrelse: 

                 Bo Nilsson 

                 Claes Lindahl 

               Ledamöter i Kommunala Tillgänglighetsrådet: 

                                           Anna Berglund 

                                           Claes Lindahl (ersättare) 

                                           Elisabeth Assis (ersättare) 

3. Firmatecknare 
Till firmatecknare för FUB Lidingö utsågs Anna Berglund, ordförande och Kristina Kenving, kassör 

var och en för sig. 

 

4. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet. 

Styrelsen har idag en aktivitetslista för att hantera de olika uppdragen. 

 

5. Kassarapport 
Vi har 24 180 SEK i kassan. 

 

6. Årsmötet den 15 februari 
Drygt 50 deltagare hade mött upp och vi hade en fin middag på Foresta med mingel före och dans efter maten. 

Musiken streamades från nätet. 

Anna ledde årsmötet och berättade om förra årets aktiviteter. 

Hela kalaset kostade 28 322 kronor. 
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7. Samverkan med Staden 

• Vi hade ett ordinarie Samverkanmötet den 17/2.  

Helén Furenius och Bibbi Wikström deltog från Lidingö Stad samt Anna, Claes och Elisabeth  

från FUB Lidingö. 

Vi fick bland annat klarhet i hur samverkan med utförarsidan ska organiseras för att fungera på  

bästa möjliga sätt. Det är glädjande att vi nu har fått till stånd bra former även för verksamheter i  

Staden egen regi. 

Rapport från mötet biläggs till protokollet och finns också att läsa på hemsidan www.fublidingo.se. 

• Staden initierade också ett samverkanmöte den 27/3 med anledning av Covid-19. 

Mötet arrangerades digitalt. Helén Furenius skrev minnesanteckningar vilket följer i sin helhet här: 

 

Möte: 2020-03-27 

Deltagare: Ordförande, FUB, Anna Berglund och ledamöter, Elisabeth Assis och Claes Lindahl samt VO-chef, Bibbi Wikström, 

MAS, Cecilia Lewenhaupt och utvecklingsstrateg, Helen Furenius. 

Bibbi informerar om vilka verksamheter som staden beslutet att i dagsläget stänga på grund av covid-19 och att flera 

kommuner också stänger ner olika verksamheter. Det handlar om att förhindra smittspridning och att skydda riskgrupper 

som finns inom området för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri.  

Inom äldreomsorgen har dagverksamhet för dementa stängts ner liksom Mötesplatsen. Inom socialpsykiatrin har träfflokalen, 

Freja stängts och inom LSS har två enheter inom Ö-gruppens dagliga verksamhet, Aktivera och Träffpunkten stängts. 

Diskussion förs även om socialpsykiatrins sysselsättning, Ciceronen ska stängas. 

 FUB föreslår att kunderna får stöd med att använda digitala lösningar för att kunna kommunicera med närstående som t.ex 

på grund av besöksförbud i boenden inte kan besöka kund.  

FUB informeras om att handläggare på myndighet kommer att ha jour-beredskap under helgerna samt att Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) gjort en hemställan till regeringen om att socialtjänst (liksom sjukvård) ska få göra 

prioriteringar av insatser inom socialtjänsten. Denna hemställan har mejlats ut till FUB efter mötet. 

 FUB tillfrågas om de har förslag på hur förvaltningen kan samverka och kommunicera med kunder och närstående. FUB 

tycker att det är viktigt att förvaltningen ger en tydlig information som beskriver aktuellt läge, vad som händer framåt och 

vad som är genomfört i stort. Det kan sannolikt bidra till en minskad oro och ge en trygghet. FUB föreslår att det görs 

individuella riskbedömningar på alla de kunder som är berörda av stängningarna och att man bedömer varje kunds behov av 

rutiner och nya scheman samt att det görs en prioritering av de kunder som är i störst behov.  Detta kommuniceras sedan ut 

till närstående. Myndighet kommer också att informera berörda kunder om stängning och att de kan vända sig till sin 

handläggare om det finns behov av andra insatser. 

FUB efterfrågar om det är möjligt att vissa arbetsuppgifter som utförs i de stängda verksamheterna skulle kunna göras i 

kundernas hemmiljöer. Bibbi åtar sig att titta på detta. 

Cecilia informerar om att man planerar för att kunna vårda kunder i stadens boenden, detta gäller alla som omfattas av LSS 

och inte bara de kunder som har ett beviljat boende. Cecilia har regelbundna Regions-möten där hon bevakar hur behoven 

specifikt ser ut för våra kunder. Cecilia berättar om hur man involverar hälsomottagningens (för LSS) sjuksköterskor i arbetet 

och hur de planerar personalens arbete vid sjukdomsfall (både personal och enskilda individer). 

 Elisabeth har erfarit att nattpatrullen kan involveras då nattpersonal exempelvis saknas på serviceboenden. 

FUB informeras om att staden arbetar hela tiden med att det ska finnas frisk personal tillgänglig och att man ska ta hjälp av 

anställda som inte har så mycket att göra. Till exempel finns tillgång till personal som i dagsläget saknar uppdrag då de 

normalt arbetar i verksamheter (bl.a daglig verksamhet) som nu tillfälligt stängts ner. Staden ser också över hur man 

eventuellt ska kunna isolera sjuka och så vidare.  

Staden arbetar aktivt med att förbereda sig för ett förvärrat läge samt gör allt för att våra kunder ska få sina behov 

tillgodosedda. Staden befinner sig dock i ett sorts ”nuläge” som snabbt kan förändras och där man kan komma att tvingas till 

prioriteringar av insatser som måste utföras eller inte.  

 FUB är för övrigt tillgängliga för att samverka kring information till anhöriga. 
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8. Covid-19 
FUB Lidingö har av Bibbi Wikström fått bekräftat att viruset kommit in på ett äldreboende på ön. 

Man har tidigare aviserat omfördelning av personal ifall många personal är sjuka. Detta får dock inte 

medföra att våra LSS-boenden exponeras av viruset. 

RiksFUB har gått ut till Socialstyrelsen och efterlyst riktlinjer för hur man ska hantera våra LSS-boenden 

vad gäller smittskydd och hantering av sjuka. 

FUB Lidingö ställer samma frågor till Lidingö Stad. 

 

Lidingö Stad har stängt flera DV. Det ska dock inte påverka habiliteringsersättningen. 

Allhuset har stängt den öppna verksamheten, dvs bara de som är inskrivna där kan komma dit. 

 

9. Tillgänglighetsrådet  
Anna, Claes och Elisabeth deltog i mötet den 4/3. 

Birgitta Sköld och Daniel Broman redogjorde för hur upplägget för det kommande funktionshinderpolitiska  

programmet ska organiseras.  

FUB Lidingö har också bidragit till en sophanteringsremiss genom att föreslå färgsortering av olika typer av 

sopor. Allt för att underlätta sopsortering för vår grupp. 

Nästa möte i Rådet är den 3/6 2020. 

 

10. LänsFUB 
Inget att rapportera 

 

11. Verksamhetsplanen 
Vi avvaktar med den under rådande omständigheter. 
 

12. Övrigt 
• Det är tänkt att viss verksamhet inom LSS, t.ex helgkortis, Zenit, Allhuset, ska sortera under 

skolverksamheten. 

FUB Lidingö anser inte det är bra att blanda in LSS-verksamhet under skola utan det bör finnas där 

omsorgsfrågorna hanteras. 

• På hemsidan, www.fublidingo.se, finns också en beskrivning på hur kommunen hanterar betalningar till 

utjämningsbidraget. Under rubriken ’Inspiration’ finns också skrivet om hur andra kommuner jobbar med 

LSS-verksamheter.  

• FUB Lidingö tar fram en inbjudan för medlemskap att fylla i för de som vill bli medlemmar. 

  

13.  Kommande möten 
Tisdag den 21/4 kl. 19 hos Anna på Karlavägen 21. 

Tisdag den 12/5 kl. 19 hos Kristina på Vesslevägen 24. 

Torsdag den 11/6 kl. 19 hos Bosse på Motionsvägen 8. 
 

Om nödvändigt, på grund av Corona,s kommer vi ha möten digitalt vilket tyvärr gör att alla ledamöter inte kan 

närvara. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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Tillägg: 

 
Efter mötet skickade FUB Lidingö ett antal frågor till Lidingö Stad om riktlinjer för hanteringen av  

LSS-boenden, se punkt 8 i protokollet. 

 

Helén Furenius på Lidingö Stad skickade föredömligt ett snabbt svar vilket följer här: 

 

1  Hur ser riktlinjerna i Lidingö ut för vård av boende i LSS-bostad? Är de kommunicerade? 
Svar:  Vi har Hälso- och Sjukvårdsriktlinjer (upprättade av MAS), dessa är kända hos Leg personal på 
Hälsomottagningen. Dessa utgör ett ramverk för vårt hälso-och sjukvårdsansvar. 
Hos hälsomottagningen är det också väl förankrat hur legitimerad personal och boendepersonal som fått 
delegationer ska arbeta med vård i LSS-boende.  Det finns även upprättade vårdplaner som liksom delegeringarna 
följs upp regelbundet.  
  
2  Hur säkerställs vården om många av ordinarie personal är sjuka? Hur minimeras antal boendestödjare och 
vikarier/poolpersonal för att minska smittspridningen? 
Svar: Verksamheterna omfördelar i första hand personal som är van och kunnig, man arbetar dagligen och hela 
tiden med att i så stor utsträckning som det är möjligt matcha personal utifrån deras kompetens. Verksamheterna 
tänker konstant på hur man ska hantera och undvika smitta. 
  
3  Vilken typ av skyddsutrustning föreskrivs och finns det tillgång till sådan i nuläget? 
Svar: I nuläget finns den utrustning som behövs. Generellt finns mer tillgång till vissa delar i utrustningen och 
mindre tillgång till andra delar. Verksamheterna följer förbrukningsåtgången mycket noga för att hinna med och 
beställa samt ha styrning över behov av påfyllnad i befintliga lager. Personal kommer att använda 
skyddsutrustning om det behövs. 
  
4  Hur säkerställs utbildning av hygienrutiner, smittrisker och användning av skyddsutrustning i boendena 
Svar:  All personal (även ny-anställd) har genomgått den senaste utbildningen i basala hygienrutiner och 
smittspridning samt hur de ska hantera och använda skyddsutrustning. 
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