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                   Styrelsemöte   2020-04-23 (Lättläst) 

 
Med på mötet var:   Anna Berglund, Christer Olsson, Elisabeth Assis, Bo Nilsson och Claes Lindahl                 

1. Mötets öppnande 
Anna ringde upp oss som var med och var och en satt hemma hos sig.   

 

2. Föregående Protokoll 
- 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Staden vill införa LOV för boendestöd enligt Socialtjänstlagen för dem som bor i en vanlig bostad.  

Det är inte samma sak som boendestöd i en grupp-eller servicebostad enligt LSS. 

Vi hade ett extra möte den 20/4 för att prata om vad vi tycker om det. Vi skickade våra åsikter  

till Helen och Bibbi.  

• På det här möte ville vi bestämma vilka frågor vi parta om med Helen och Bibbi på nästa möte 

som blir den 18/5. 

 

• Vi tycker att Ögruppens lokaler är för små. Vi tycker att det är för trångt. 

Vi tycker bland annat att det behövs mera utrymme för rörelse, man behöver vilrum, egna rum för 

personalen, bättre omklädesrum. 

Vi tycker också att alla i gruppen ska kunna vara i lokalen och äta lunch samtidigt. 

 

• Vi tycker att Ögruppens butik ska ligga i entréplanet. 

 

• Vi vill veta hur man tänker om nya grupp-och servicebostäder på Lidingö för framtiden. 

Vi vill att man ska kunna bo nära till föräldrar och kunna bo med andra man känner. 

 

• Hur tänker de kring fritidsaktiviteter, finns några planer på det? 

 

• Vi vill veta hur det går med det nya Funktionshinderpolitiska programmet. 

 

• Vi tycker att man behöver vara tydlig med hur man jobbar med kvalitet i boendena och den  

dagliga verksamheten. 
 

5. Coronavirus – (Covid-19) 

Det är viktigt att minska smittspridning på våra boenden och Lidingö Stad följer de regler som finns. 

 

Cecilia (MAS- Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) säger att man kan börja testa personal med lindriga 

symptom som jobbar i LSS-boenden. 

 

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

 

7. LänsFUB 
Inget att skriva om. 
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8. Verksamhetsplanen 
Vi väntar med den. 
 

9. Övrigt 
• Allhuset har gjort en lista till FUB över vilka aktiviteter som de har som alla kan gå på och även de 

aktiviteter som fanns förut. 

• Stockholm stad har en aktuell lista som tipsar på fritidsaktiviteter som finns. Den skickas ut på email till 

alla som vill ha den och den finns även 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 får vi ha våra möten via telefon. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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