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                   Styrelsemöte   2020-10-26 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Mats Nelson, Christina Wahlström, Christer Olsson och Elisabeth Assis.                

1. Mötets öppnande 
Vi träffades i en stor lokal på Kostervägen där vi kunde sitta långt ifrån varandra, alla utom Nina som var med 

oss på Whats Up.  

Anna öppnade mötet. Vi hade en god kardemummalängd till kaffet och teet.  

 

2. Föregående Protokoll 
I föregående protokoll fanns under Samverkan med Staden, punkt 2, en fråga om vad det betyder att lyfta  

frågan till nästa nivå. 

På mötet den 8/9 var Susanna Hauk representant för OSF och vi kommer att ta upp frågorna med hennes chef, 

Bibbi Wikström. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden  
• Nästa möte blir den 24/11.  

Om mötet blir i en stor lokal eller digitalt är inte beslutat än. 

• Inför mötet kommer vi återigen att sammanställa våra funderingar på lokalerna i stadshuset. 

Vad säger vetenskapen om att tränga ihop vår grupp på en liten yta. 

Vi har också funderingar kring planering av gruppbostäder och frågor om ekonomi/budget på 

på boendesidan. 

Vi vill gärna ha information om ifall någon person har lämnat Ö-gruppen till förmån för någon  

LOV-leverantör inom daglig verksamhet. 

 

5. Covid-19 
Vi har ingen ny information om läget på våra boenden eller på den dagliga verksamheten. 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

Nästa möte är den 2/12. 

 

7. LänsFUB 
Man har aviserat från LänsFUB att man inte ger ut något vinternummer av tidningen LänsFUB.  

Detta på grund av att det knappt finns några aktiviteter att rapportera om i dagens läge. 

Man kan istället registrera sig för FUB Stockholms läns nyhetsbrev på fubstockholmslan.se  under rubriken 

’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi avvaktar med den under rådande omständigheter. 

Vi jobbar fortsatt med det Funktionshinderspolitiska programmet. 

 

9. Rullstolsdans på Allhuset 
Dansen som endast är för rullstolsbundna med medverkande assistent är fullbokad. 

Det blir 6 tillfällen med början den 3/11. 
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10. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

• Vi kommer att ha ett medlemsmöte den 26/11 i Ansgarskyrkan kl. 16.00. 

En inbjudan kommer med i detta utskick. 

Inbjudan hittar ni också på FaceBook, FUB Lidingö samt på hemsidan, www.fublidingo.se. 

• Det är av stor vikt att vi får veta vad våra medlemmar tycker är viktiga fr.ågor. 
• Vi planerar att efter medlemsmötet begära möten med våra politiker för att klargöra  

FUB Lidingös ståndpunkter.  

 

11. Övrigt 
• Vad gäller habiliteringsersättningen för 2020 så kommer Lidingö Stad att detta år använda statsbidraget 

fullt ut för att gynna arbetstagare på Ö-gruppen istället för att låta oanvända pengar gå tillbaka till staten. 

Man planerar för en extra utbetalning i december. 

FUB Lidingö välkomnar detta beslut. 

• Vi har begärt ett möte med stadsjuristen, men vi har inte kunnat få till någon passande mötestid ännu. 

• Vi har fått kännedom om att man kommer att anställa en förvaltningsjurist på OSF. 

• Det har också blivit känt att Susanna Hauk slutat på kommunen. 

• Nuvarande MAS, Cecilia Lewenhaupt, går i pension den 31/1 2021. 

• 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. 

  

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

Tisdag den 24/11. Vi träffas återigen i samlingslokalen på Kostervägen där vi kan sitta med   

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

Tisdag den 15/12. 
 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 

 

  

mailto:fublidingo@gmail.com
http://www.fublidingo.se/
http://www.fublidingo.se/

