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                   Styrelsemöte   2020-10-05 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Mats Nelson, Hanna Nilsson, Bo Nilsson, Christer Olsson och Elisabeth Assis.                

1. Mötets öppnande 
Vi träffades i en stor lokal på Kostervägen där vi kunde sitta långt ifrån varandra och Anna öppnade 

mötet. 

Elisabeth och Christer hade fixat med en läcker blåbärstårta till kaffe eller te som satt fint.  

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på protokollet. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 32.513 SEK i kassan. 

 

4. Samverkan med Staden 

• Vi hade ett digitalt möte den 8/9. 

Helén Furenius, Rebecka Sundström, Susanna Hauk samt Zora Wallberg deltog från Lidingö stad. 

Anna och Elisabeth representerade FUB Lidingö. 

• FUB Lidingö hade tagit upp flera frågor att diskutera. 

Bl.a. lokalerna för DV i stadshuset och placering av Ögruppsbutiken  

Tjänstemännen som medverkade på mötet anser att allt är bra. Inga klagomål har inkommit. 

Ritningar på lokalerna finns inte att få.  

Vi ville också ha en diskussion kring förändringarna på Södra boende, men man hävdade att allt bara  

blivit förbättrat och personal som tidigare varit isolerade nu fått en bättre arbetsmiljö. 

- För frågorna ovan gavs inget utrymme för diskussion och samverkan. Vi kommer att lyfta frågorna till nästa  

nivå i förvaltningen. 

• Frågan om förbud att resa över Lidingöbron för boende på gruppbostäder, menade man inte var 

ett förbud utan en rekommendation. Att det tolkats som ett förbud var en missuppfattning hos personalen. 

• FUB Lidingö har påtalat att psykologstöd på LSS-hälsan skulle gagna vår grupp i hög grad och har efterfrågats. 

Svaret är att det inte är något Lidingö stad kan stå för då den yrkesgruppen såväl som övriga läkare är 

organiserade under regionerna. Remiss till psykolog får man via sin husläkare och LSS-hälsan kan vara 

behjälplig med rätta kontakter. 

• En organisationsplan, som är tillfällig, har utlovats och också skickats till FUB Lidingö. Planen bifogas dessa 

noteringar. 

• Vad gäller sekretessfrågan svarar man att man följer det regelverk som finns. För att bryta sekretess måste 

individen samtycka.  

För de i vår grupp som varit COVID-smittade menade man att dessa individer tillfrågats om övriga på boendet  

skulle få information eller ej. 

• Nya LOV-leverantörer: 

Mindme Omsorg för Daglig Verksamhet. 

Livis Omsorg AB samt Funkisgruppen AB inom personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. 

• Verksamhets-och avtalsuppföljningar utförs nu under hösten istället för i våras då pandemin satte stopp  

för det arbetet. 

• Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP): 

Vi fick en presentation av projektplanen av Rebecka, som är projektledare. 

Man startar med en nulägesanalys, som man får en bild av bl.a. via enkäter till berörda organisationer om vad 

som är bra respektive dåligt. Workshops kommer sedan att pågå fram t.o.m januari. 

Efter sammanställning av programmet kommer det skickas ut på remiss. 

Samverkansform med FUB Lidingö diskuterades. 

Vi har erfarit att även Josefin på Allhuset är involverad i projektet. 
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• Nästa möte är planerat till den 23/11 och om det är möjligt kommer vi mötas i en stor lokal där vi kan sitta 

på betryggande avstånd till varandra. 

 

5. Covid-19 
Aktivera är delvis öppet. 

Övriga Dagliga Verksamheter för vår grupp är öppna. 

Enstaka smittade har förekommit under våren i boendena. 

Ingen smittspridning har förekommit under sommaren. 

All personal är utbildad i basala hygienrutiner och hur man använder skyddsutrustning. 

Man har nu också ett basförråd av skyddsutrustning. 

Visir används i vårdnära omsorgsarbete 

 

6. Tillgänglighetsrådet 
Mötet den 9/9 genomfördes digitalt via Teams.  

FUB Lidingö hade inga punkter till rådet till detta möte. 

Simhallsfrågan var uppe på agendan och man har efter att tidigare planeringsarbete gått i stå, återigen tagit  

upp diskussionerna kring utformningen av badet. 

Nu diskuterar man en version med stålbassäng istället för betongbassäng.  

 

Nästa möte är den 2/12. 

  

7. LänsFUB 
Ett medlemsmöte med rubriken ’Hälsan spelar roll’ har genomförts digitalt. 

Eva Flygare-Wallen var gästtalare som via sin forskning kan visa att hälsan för vår grupp är betydligt 

sämre än för andra samhällsgrupper. 

För att kunna åtgärda detta har hon utarbetat ett utbildningspaket som också kallas ’Hälsan spelar roll’ och 

som finns tillgängligt på internet. Gör en sökning på Hälsan spelar roll så hittar man den. 

 

Nästa möte är den 6/10. Det blir digitalt och man använder Zoom.  

 

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 
Josefin är idag organiserad under särskolan på skolförvaltningen. 

Man har för närvarande ingen öppen verksamhet p.g.a. pandemin. 
 

10. Övrigt 
• Den 24/9 hade Styrelsen ett arbetsmöte för att lägga upp riktlinjerna i vårt arbete med det  

Funktionshinderspolitiska programmet (FHP).  

Vi behöver ha medlemmarnas stöd och åsikter för vilka frågor som är viktiga för vår grupp. 

Ett förslag är att försöka göra det lättåskådligt vad FHP innebär och sedan ha ett medlemsmöte 

i en större lokal för att lyfta de frågor som anses viktigast att jobba med. 

• Det har kommit en förfrågan om uppstart av rullstolsdans. 

FUB Lidingö kommer att starta en sådan verksamhet i mindre omfattning på försök. 

Man kommer till en början att hålla till i Allhuset på kvällstid. 
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FUB Lidingö skickar ut en inbjudan med mer information i detta utskick. 

Material för rullstolsdans anskaffas av FUB Lidingö. 

• Stefan Bladh har slutat på kommunen. 

• På biblioteket finns numera bra lättlästa böcker för vuxna på Äppelhyllan. 

• Vi har hört att Stadshusteamet ska upphöra och arbetstagarna flytta ner i källaren. 

FUB Lidingö anser att det redan är för många arbetstagare som jobbar i källaren på de små ytor 

som står till förfogande. Att låta ytterligare arbetstagare flytta ner i källaren och samtidigt slå sönder en 

fungerande grupp tycks illa genomtänkt. 

FUB Lidingö ska ta reda på mer om detta. 

• FUB Lidingö kommer att begära att få ett möte med stadsjuristen för att reda ut varför vi inte kan få 

tillgång till ritningar över de ytor som disponeras av den Dagliga Verksamheten i stadshuset. 

• 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 26/10. Vi träffas återigen i samlingslokalen på Kostervägen där vi kan sitta med   

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

Tisdag den 24/11. 

Tisdag den 15/12. 
 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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