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                   Styrelsemöte   2020-04-23 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Elisabeth Assis, Bo Nilsson och Claes Lindahl                 

1. Mötets öppnande 
Anna ringde upp oss som var med via WhatsApp.  

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Staden avser att införa LOV för boendestöd enligt 4 kap 1§ SoL för boende i ordinär bostad. 

Styrelsen hade ett extra arbetsmöte måndag den 20/4 för att diskutera den frågor i den utredning 

som görs av Staden. 

• Syftet med dagens möte var att bestämma vilka frågor vi vill ta upp med staden nästa samverkanmöte  

som är planerat till den 18/5. 

 

• Lokalerna för daglig verksamhet i stadshuset är generellt för små. Det är trångt. 

Hur många personer per kvm har beräknats för vår grupp kontra för övrig kontorspersonal? 

Vi anser att vår grupp har ett större behov av utrymme för rörelse osv och man behöver  

vilrum, avskilda personalrum ändamålsenliga omklädesrum osv. 

Alla i gruppen ska också kunna vistas och t.ex äta lunch samtidigt. 

Hur tänker man kring att konkurrensutsättas när lokalerna är så små? 

 

• Ögruppens butik ska inte ligga dold i källaren utan ha sin plats i entréplanet. 

 

• Hur tänker Staden kring det framtida boendet på Lidingö. 

Ska enskilda individer vår grupp tvingas flytta utanför Lidingö eftersom man tänker sig att  

LOV i LSS-boende ska gälla. 

Närhet till föräldrahemmet samt boende med andra man känner skapar trygghet för de flesta. 

 

• Hur organiserar Staden ett samlat grepp om fritidsaktiviteter? 

Varje boendegrupp kan inte skapa sina egna.  

 

• Status på det Funktionshinderpolitiska programmet. 

 

• Hur resonerar staden i frågorna kring kvalitet och uppföljning i den egna verksamheten. 

T.ex har Lerums kommun kvalificerat sig till bästa LSS-kommun av RiksFUB. 

En ny SIS-standard för boende med särskild service håller på att ta form.  

Tänker Lidingö Stad nyttja den? 
 

• Vem ersätter Nanny Enberg som slutar till sommaren? 
 

• Vem och varför har tagit det policybeslut om att inte vara öppen om hur många brukare på  

LSS-boenden som drabbats av COVID-19. Hur ser stadens riktlinjer för sekretess ut? 
 

5. Covid-19 
Vi kan konstatera att man från Lidingö Stad delger både FUB Lidingö och anhöriga/gode män 

mailto:fublidingo@gmail.com


                                                                     Sida: 2(2) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  
181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

relevant information avseende dagens situation. 

Man jobbar fokuserat med att minska smittspridning på våra boenden och man följer folkhälsomyndighetens 

riktlinjer. 

Enligt information från staden har man ingen konstaterad smitta på våra LSS-boenden varken bland  

personal eller enskilda. 

MAS har meddelat att man kan börja testa personal med lindriga symptom som jobbar i LSS-boenden. 

Vi har dock i efterhand erfarit att smitta funnits på ett boende och fått bekräftat ett fall som nu har  

tillfrisknat. 

 

6. Tillgänglighetsrådet  
Nästa möte i Rådet är den 3/6 2020. 

 

7. LänsFUB 
Inget att rapportera 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi avvaktar med den under rådande omständigheter. 
 

9. Övrigt 
• Allhuset har sammanställt en lista över vilka öppna verksamheter som nu finns och som tidigare funnits. 

 

• Stockholm stad uppdaterar regelbundet en aktivitetslista för vår grupp. Den skickas ut på email till alla 

som vill ha den och den finns även tillgänglig på webben; https://gruppbostadfritid.wordpress.com 

  

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

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

eller så blir kommande möten i digital form. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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