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                   Styrelsemöte   2020-08-24 
 

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

1. Mötets öppnande 
Anna öppnade mötet som vi hade utomhus hemma hos Nina.  

På grund av rådande pandemi hade vi stort avstånd mellan oss. 

Nina bjöd på en smarrig marängkaka à là TV-Susanne.  

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på protokollet. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Nästa möte är satt till den 8/9 och det blir ett digitalt möte. Vi kommer att ta upp följande frågor: 

• Lokalfrågan för DV i Stadshuset. – Bland annat hur lokalerna är disponerade med avseende på olika funktioner. 

Vi vill veta lite mer hur mycket som är avsatt till toaletter, omklädningsrum, personalrum osv  

då vi uppfattar lokalerna som trånga.  

• Placering av Ögruppens butik – vi anser fortfarande att butiken är för undangömd och ska flyttas till 

entréplan. 

• Vi vill ha en reell samverkan om ovanstående punkter med möjlighet till påverkan. 

• Status kring COVID-19 rörande DV och Boenden. Långsiktiga åtgärder för minskande av smittspridning 

– hur ser de ut? 

• Utvärdering avseende flytten av DV till Stadshuset. 

• Hänvisning till sekretess och tystnadsplikt. Det finns flera exempel på när detta används som ursäkt för att 

undanhålla information. Det kan då ge upphov till onödig oro och ryktesspridning. Möjlighet att få en 

form där brukare erbjuds specificera hur de vill att Staden hanterar deras rätt till sekretess i olika 

verksamheter. 

• Det lär finnas en bestämmelse som säger att våra boenden på gruppbostäderna inte får åka på aktiviteter 

på andra sidan Lidingöbron. Stämmer detta, vem har bestämt, och hur länge ska det i så fall råda? 

• Vi vill ha mer information och diskussion kring förändringarna på Södra Boendet. Gäller det fler 

boenden? 

• Uppdaterad organisationsplan på ansvarsposter inom LSS. Vi har förstått att det är en del 

personförändringar. 

• Behov av psykologstöd på Hälsan. 

• Arbetet med det Funktionshinderpolitiska programmet, hur går det? 

Mötet är också förlängt med en timme för att inkludera samverkan inom det  

Funktionshinderpolitiska programmet. 

 

5. Covid-19 
Vi har ingen information i dagsläget om planerna för att öppna upp DV framöver. 

Flertalet platser är fortfarande stängda. 

FUB Lidingö har erfarit att några anhöriga inte anser att lokalerna i Stadshuset är dimensionerade  

för så många arbetstagare och kräver att antalet arbetstagare anpassas till lokalerna innan  

de kan återgå till sina arbeten. 

Individuella riskbedömningar för de som jobbar på DV eller bor i grupp-resp. servicebostad utförs av 
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hälsomottagningen.  

FUB Lidingö vill veta hur många man vet varit smittade i vår grupp. 

 

6. Tillgänglighetsrådet 
Nästa möte blir den 9/9. Formen för mötet är ännu inte fastställt. 

FUB Lidingö har inga punkter till rådet till detta möte. 

  

7. LänsFUB 
LänsFUB efterfrågar material inför utgivningen av Länet Runt som beräknas komma ut i slutet 

av augusti. 

På LänsFUB har man fått indikationer på att många medlemmar mår dåligt då det inte finns några 

pågående aktiviteter för vår grupp.  

 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi avvaktar med den under rådande omständigheter. 

Det Funktionshinderspolitiska programmet är vad som är aktuellt att jobba med för närvarande. 

 

9. Allhuset och Zenit 
Vi håller kontakt med Josefin, men har i dagarna inte någon ny information. 
 

10. Övrigt 
• Vi har fått information om att Li Lindqvist ersätter Nanny Enberg som chef för  

bistånds/LSS-handläggarna. 

• Styrelsen planerar att under hösten utreda vilka krav vi vill ha med i det Funktionshinderspolitiska 

programmet. Vi kommer att ha ett analysarbete i september för att fortsätta med olika arbetsmöten 

därefter.  

• TIPS: Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. Den information vi skickar ut 

brevledes finns oftast mycket tidigare där. 

  

11.  Kommande möten 
Alla möten börjar kl.19 om inte annat överenskommes. 

Måndag den 28/9. Vi träffas hos Lisen o Christer i bostadsrättsföreningens samlingslokal där vi kan sitta med   

                              avstånd enligt gällande regler. Entré via gaveln på Kostervägen 14. 

Måndag den 26/10. 

Tisdag den 24/11. 

Tisdag den 15/12. 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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