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                   Styrelsemöte   2020-05-12 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Elisabeth Assis, Bo Nilsson och Christina Wahlström.                 

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

Mötets fokus var Trygghetsrådet och öppenhet kring Covid-19. 

Övriga frågor fick vänta till nästa möte. 

 

2. Föregående Protokoll 
- 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Nästa samverkanmöte är planerat till den 18/5. 

 

5. Covid-19 
Lidingö stad har skickat ut ett informationsbrev om läget på stadens grupp-och serviceboenden till 

anhöriga. 

Det har resulterat i en mängd frågor då anhöriga påpekar att informationen är alltför översiktlig. 

Ett antal sjukdomsfall i viruset har registrerats på några boenden, men inget om hur många eller  

i vilka boenden. Inget heller om det är personal eller enskilda individer som drabbats. 

Vilka anses berörda när någon insjuknar är en viktig fråga? 

Hur använder man sig av sekretess?  Information får inte vara till förfång för den enskilda individen. 

I detta fall är det en nackdel ifall de som riskerar bli sjuka (eller deras anhöriga) inte får sådan information  

att de kan vidtaga åtgärder. 

Det tycks som om olika gruppboenden fått olika direktiv hur man ska hantera smittspridning. 

T.ex kan man på vissa boenden gå ut medan andra inte får gå ut alls. 

Att inte få komma ut och inte ha någon sysselsättning under lång tid leder till apati och depressioner. 

Hur har man tagit höjd för det? 

Viss daglig verksamhet är igång andra är stängda – ett nödvändigt ont nu när grupperna i stadshuset 

är så stora i små lokaler?  

Hur många sitter hemma? Vad har de för alternativ sysselsättning konkret? 

 

Man önskar också veta hur de sjuka hanteras, är personalen och/eller enskilda testade? 

Testas vikarier, personal från daglig verksamhet som jobbar i boendena osv.? 

En större öppenhet kring sådana frågor skulle skapa mindre oro och mindre ryktesspridning. 

 

6. Tillgänglighetsrådet 
Mötet den 3/6 kommer att bedrivas via mail. 

Rådets medlemmar har uppmanats inkomma med frågor före den 15/5. 

Vi beslutade att ta upp följande frågor: 

• Öppenhet kring Covid-19. 

Vi anser att man genom att ge en relativt översiktlig information skapar oro och ryktesspridning. 

Det måste till tydlig information om sjukdomsfall och vilka som är berörda i de olika fallen. 
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I ett gruppboende blir många berörda om en person blir sjuk och anhöriga/gode män måste  

få möjlighet att agera utifrån relevant information. 

• Funktionshinderspolitiska programmet. 

Hur långt har man kommit? 

Vem är projektledare och vilka resurser är avsatta för arbetet. 

Vi har erfarit att det finns ett framtaget direktiv för projektet att börja jobba efter. 

Lidingö FUB har inte blivit delgivet direktivet och hur det speglar den del som gäller vår grupp. 

• Frågan om en Generalklausul inom LSS uppmärksammat av RiksFUB 

Frågan gäller kommuners strategi, när en individ begär olika typer av insatser inom LSS. 

Ofta utgår ett beslut som är till nackdel för den enskilde. Om den enskilde överklagar tar man 

frågeställningen till domstol för ett avgörande. Skulle individen få rätt i första instans tar många 

kommuner regelmässigt frågan vidare till nästa instans, där man nästan alltid går på kommunernas  

linje. Dvs den enskilde har aldrig en chans att få insatsen beviljad. 

Det visar på en cynisk inställning till de enskilda som är i stort behov av stöd för att kunna leva som 

andra.  

 

(En Generalklausul finns bland annat i Marknadsföringslagen och i skatteflyktslagen, för att ge domstolar 

utrymme att tolka lagen efter hur lagstiftaren ursprungligt tänkt. 

http://reclaimlss.org/2020/05/vi-behover-en-generalklausul-i-lss/) 

 

Frågan är vad Lidingö stad har för förhållningssätt? 

Hur många ansökningar på insatser slutar i avslag på Lidingö? 

Vad har man för värdegrund?  

Vad kostar detta regelmässiga domstolsförfarande med skattepengar som istället kan användas för 

insatser? 
  

7. LänsFUB 
Information tar vi på nästa möte. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi avvaktar med den under rådande omständigheter. 
 

9. Övrigt 
• - 

 

10.  Kommande möten 
 

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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