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                   Styrelsemöte   2020-08-24 (Lättläst) 
 

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

1. Mötet började 
Vi samlades hos utomhus i Ninas trädgård. Vi fick sitta med stort avstånd till varandra. 

Nina bjöd på en smarrig marängkaka och Anna öppnade mötet.  

 

2. Förra Protokollet 

Föregående protokoll var okej. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

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

• Vi tycker det är trångt i lokalerna där Daglig Verksamhet finns. Vi vill veta mer hur man använder lokalerna.  

• Vi tycker att Ögruppens butik ska finnas där den syns mer, i entréplanet. 

• Vi vill kunna påverka sådana saker på riktigt. 

• Vad gör man för att minska att smittan av Covid-19 sprids på boendena och den dagliga verksamheten under 

hösten?  

• Vi vill att Staden tar reda på vad alla som jobbar på Daglig Verksamhet tycker om flytten till Stadshuset. 

Vad är bra och vad är dåligt. 

• Vi vill få bort onödiga rykten eftersom det gör att många blir oroliga.  

Det får man om man får ordentlig information istället för att säga att all information är hemlig. 

• Vi har hört att man bestämt att de på våra boenden inte får åka över Lidingöbron till olika aktiviteter.  

Vi vill veta om det stämmer, vem som bestämt det och hur länge det ska gälla. 

• Vi vill veta mer om förändringarna på Södra Boendet. Vi vill diskutera det som händer där.  

Är det fler boenden som omorganiserar? 

• Vi får höra att många chefer och andra slutar eller byter tjänst. Vi vill veta vilka som ansvarar för  

LSS-frågorna. 

• Vi vill att det ska finnas en psykolog på LSS-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 vet ingenting just nu om hur man planerar för att öppna upp den Dagliga Verksamheten framöver. 

Fortfarande är många platser stängda. 

FUB Lidingö har erfarit att några anhöriga kräver att antalet arbetstagare anpassas till lokalerna innan  

de kan återgå till sina arbeten. 

För de som jobbar på Daglig Verksamhet eller bor i grupp-resp. serviceboenden undersöker man på 

hälsomottagningen hur sjuk var och en riskerar att bli om man skulle bli smittad. 

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

 

6. Tillgänglighetsrådet 
Nästa möte blir onsdag den 9/9. Hur man tänker ordna mötet vet vi inte ännu. 

Vi i FUB Lidingö har inga punkter till rådet till detta möte. 
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7. LänsFUB 
Nästa nummer av tidningen Länet Runt tänker man ge ut i slutet av augusti. 

På LänsFUB har man fått veta på att många medlemmar mår dåligt eftersom det inte finns några 

aktiviteter att gå till. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi väntar med den under rådande omständigheter. 

Planerna nu är att jobba med det Funktionshinderspolitiska programmet. 

 

9. Allhuset och Zenit 
Vi håller kontakt med Josefin, men vi har inte någon ny information därifrån just nu. 

 

10. Övrigt 
• Vi har fått veta att Li Lindqvist ersätter Nanny Enberg som chef för bistånds- och LSS-handläggarna. 

• Styrelsen planerar jobba med de krav vi vill ha med i det Funktionshinderspolitiska programmet.  

Vi planerar att ha olika arbetsmöten senare i höst.  

• TIPS: om du vill kan du kolla på hemsidan, www.fublidingo.se, då och då. Protokoll och annan 

information som vi skickar med brev kan man ofta läsa där mycket tidigare. 

 

11.  Kommande möten 
Alla möten börjar kl.19. 

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

                              stora avstånd till varandra. 

Måndag den 26/10. 

Tisdag den 24/11. 

Tisdag den 15/12. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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