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                   Styrelsemöte   2020-05-12 (Lättläst) 
 

Med på mötet var:   Anna Berglund, Christer Olsson, Elisabeth Assis, Bo Nilsson och Christina Wahlström.                 

1. Mötet börjar: 
Anna ringde upp oss som var med via WhatsApp.  

Vi bestämde att vi bara skulle prata om frågor för Tillgänglighetsrådet och vad man får veta när någon  

blir sjuk i Covid-19. 

Alla andra frågor väntar vi med till nästa möte. 

 

2. Föregående Protokoll 
- 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Nästa samverkanmöte är planerat till den 18/5. 

 

5. Covid-19 
Vi har fått veta att några personer på några gruppboenden har blivit sjuka, men vi vet inte hur många. 

Vi tycker att alla på ett gruppboende måste få veta när någon i samma boende blivit sjuk.  

Då kan man lättare undvika att själv bli smittad. 

På en del gruppboenden får de boende inte gå ut. Man har heller ingenting att göra på dagarna om 

den dagliga verksamheten är stängd. 

Det är väldigt jobbigt att bara sitta inne och inte ha någonting att göra. Vi tycker att kommunen ska se till  

att alla har något att göra och att man kan få gå ut. 

 

Vi vill veta hur många som sitter hemma. 

Vi vill ha mer information om vad som händer ifall man blir sjuk. 

 

6. Tillgänglighetsrådet 
Nästa möte är den 3/6 och det blir hemifrån för var och en via datorn. 

Man får skicka in frågor som kommer att besvaras via epost. 

Vi vill veta hur staden jobbar med följande frågor. 

• Öppenhet kring Covid-19. 

Vi tycker det är viktigt att alla i ett gruppboende får veta om någon blir sjuk.  

Då kan man lättare undvika att själv bli sjuk. 

Man slipper gissa och undra vad som händer. 

• Funktionshinderspolitiska programmet. 

Hur går det med arbetet? 

Vem leder arbetet och hur många kommer att jobba med programmet? 

Vi har fått veta att det finns ett direktiv att börja jobba efter. Det betyder att det finns en plan för  

vad man ska göra. 

Lidingö FUB har inte fått se den planen. 
• Frågan om en Generalklausul inom LSS uppmärksammat av RiksFUB 

När någon begär någon insats inom LSS, man behöver till exempel en kontaktperson, så säger många 

kommuner nej till det. 

Då kan man protestera. Då är det ofta en domstol får bestämma om man kan få insatsen eller ej. 

I många kommuner slutar det nästan alltid med att man inte får det stöd man skulle behöva.  
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Vi tycker det är fel.  

Domstolen måste kunna följa LSS-lagen och hjälpa den som behöver en insats. 

Det är vad en Generalklausul för LSS skulle kunna betyda om den fanns.  

 

Vi vill veta hur många som på Lidingö inte får insatser beviljade? 

  

7. LänsFUB 
Information tar vi på nästa möte. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi väntar 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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