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                   Styrelsemöte   2020-11-24  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Mats Nelson, Christina Wahlström, Bosse Nilsson, Christer Olsson och 

                       Elisabeth Assis.                

1. Mötets öppnande 
Vi träffades i lokalen på Kostervägen där vi kunde sitta långt ifrån varandra.  

Nina och Bosse deltog via What’s Up.  

Anna öppnade mötet. Vi mumsade på en blåbärskaka till kaffe och te.  

 

Detta möte ägnades i huvudsak åt att gå igenom dagens Samverkan-och FHP-möte med Lidingö Stad. 

 

2. Föregående Protokoll. 

- 

3. Kassarapport 
- 

4. Samverkan med Staden  
• Inga nya möten är planerade. Helén Furenius återkommer med förslag på kommande datum. 

• På dagens samverkanmöte deltog Helén Furenius, Bibbi Wikström, Rebecka Sundström och  

Vildana Zorlak från Lidingö Stad. 

Från FUB Lidingö Anna och Elisabeth.  

• Våra frågor kring lokalerna för daglig verksamhet på stadshuset är inte populära.  Just nu är  

det också ett högt tryck på alla inom vård-och omsorg på grund av pandemin och vi får vänta  

med diskussionerna kring lokalfrågorna. 

Man menar ändå att personalen anser allt fungerar bra. 

• Bibbi har idag hela ansvaret för omsorgsverksamheten efter att Susanna Hauk slutat. 

Man avser att så småningom rekrytera en ny områdeschef. 

• Hur man ska hantera sekretessfrågan var uppe till diskussion.  

FUB önskar att det fanns någon generell skrivning som hanterar hur individen vill ha det i olika  

frågor och som tas upp med individen återkommande. Här fanns förslag om att möjligen låta sådana frågor  

ingå i individens genomförandeplan. 

FUB upplever också att man använder sekretess för att slippa svara på frågor trots att det inte finns  

anledning till sekretess. Det viktigt att all personal får utbildning i sekretesshanteringen.  

• Varje kvartal går man igenom genomförandeplanen med varje individ. 

• Man har pågående verksamhets- och avtalsuppföljningar. Det handlar bl.a. om att det finns rutiner att arbeta  

efter. (Det ingår inte om lokaler). 

• Man har godkänt tre nya LOV-leverantörer inom personlig assistans, ledsagning och assistansavlösning. 

En leverantör har inte uppfyllt stadens krav. 

• Man gör LOV-utredningar inom växelvård och dagverksamhet för äldre (SoL). 

• Man informerade om den extra utbetalning som kommer att tilldelas arbetstagarna i den dagliga  

verksamheten i december. Man betalar alltså inte tillbaka överblivna statsbidrag till staten igen. 

Man kommer att ha kvar ersättningen på 20 kr/tim. under 2021. 

• På frågan om hur FUB Lidingö uppfattat hur samverkan fungerat under året menade vi att det  

finns exempel på bra delar och också exempel på delar som inte fungerat alls. 

Frågan kommer att tas upp i Tillgänglighetsrådets nästa möte. 

• Lidingö Stad skriver rapport från mötet som vi, då den är färdig lägger på hemsidan, www.fublidingo.se. 
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5. Covid-19 
• Smitta har återigen kommit in på äldreboendena då smittspridningen varit omfattande på  

Lidingö den senaste tiden. 

• All Daglig Verksamhet har stängt och personalen jobbar ute på boendena med olika 

aktiviteter istället. 

Man försöker också engagera boendepersonalen i arbetet.  

På många ställen fungerar det bra, men det finns förstås individer som kommer i kläm. 

• Det har till dags dato inte kommit in någon smitta på våra grupp-resp. serviceboenden. 

Skulle så ske har man idag krav på en rigorös smittspårning av alla berörda. 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

Nästa möte är den 2/12. 

 

7. LänsFUB 
Bosse meddelade att man haft två seminarier (via Zoom) med rubriken ’Fångad i Fattigdom’. 
 

Vill påminna om att man kan registrera sig för FUB Stockholms läns nyhetsbrev på fubstockholmslan.se  

under rubriken ’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
- 

 

9. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

• Medlemsmöte den 26/11 i Ansgarskyrkan fick ställas in på grund av rådande restriktioner avseende 

corona-spridningen. 

Vi har istället sammanställt en information som skickats till våra medlemmar, som kommer att uppdateras  

när vi fått in synpunkter från dig som är medlem. 

De som vi har mail-adress till har fått informationen via mail och övriga brevledes. 

Informationen finns också på FaceBook och på hemsidan, www.fublidingo.se. 
• Vi planerar att i början på nästa år begära möten med våra politiker för att klargöra  

FUB Lidingös ståndpunkter.  

• Rebecka Sundström gick på mötet idag igenom hur långt man kommit på programmet inom staden. 

Man har en projektgrupp med medverkande från alla förvaltningar och man har jobbat i olika workshops. 

Eftersom alla workshops måste ske digitalt blir det lite mer som föreläsningar än brainstorming. 

Man säger att intresset är stort från förvaltningarna. 

Man har dock ingen extra budget för arbetet som istället ska utföras inom ramen för det dagliga 

arbetet. 

• Från början hade man ett tidsspann på 4 år för programmet, men man har nu satt 8 år istället. 

Det betyder att det färdiga programmet ska gälla mellan år 2022 och 2030.  

Man har satt upp målområden med övergripande mål. 

Därefter kommer man in på indikatorer och aktiviteter för att kunna göra uppföljningar. 

Uppföljning ska ske vartannat och vart fjärde år. 

• FUB Lidingö poängterade att det är viktigt att man har tydliga mätbara delmål och att man har 

uppföljning varje år. 

• FUB Lidingö har blivit tillfrågade om staden får använda vår sammanställning av FHP vid  

kommande workshop och det är vi naturligtvis glada för att man vill. 

När den uppdaterats med era åsikter skickar vi en ny version till Rebecka. 

• Vi kommer att ha ett extra samverkanmöte i januari enbart för att diskutera programmet.
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10. Övrigt 
• 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. 

 

Tisdag den 15/12. 
 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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