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                   Styrelsemöte   2020-11-24 (Lättläst) 
 

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

                       Elisabeth Assis.                

1. Mötet började 
Vi träffades i en stor lokalen på Kostervägen där vi kunde sitta långt ifrån varandra.  

Nina och Bosse var med hemifrån digitalt.  

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

 

Det här mötet pratade vi mest om mötet med Lidingö Stad som vi hade tidigare på dagen. 

Det handlade om samverkan och det Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP). 

 

2. Föregående Protokoll. 

- 

3. Kassarapport 
- 

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

• På mötet idag var Helén Furenius, Bibbi Wikström, Rebecka Sundström och  

Vildana Zorlak från Lidingö Stad med. 

Från FUB Lidingö var Anna och Elisabeth med.  

• Just nu jobbar man väldigt hårt med att klara av alla som är sjuka i covid-19 och hur man ska minska  

smittspridningen. 

Vi får därför vänta med att prata om lokalerna. 

• Bibbi har idag ansvaret för all omsorgsverksamhet. 

• Vi pratade om sekretess.  

FUB önskar att man på något sätt talar med varje individ regelbundet om vad man får berätta för andra. 

FUB tycker också att all personal ska utbildas i hur man använder sekretess. 

Den ska inte användas bara för att slippa svara på frågor.  

• Man går igenom genomförandeplanenen med var och en 4 gånger per år. 

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

• Alla arbetstagare i den Dagliga Verksamheten får en extra slant i december. 

Det handlar om pengar som man istället för att betala tillbaka till staten istället ger arbetstagarna. 

• Man kommer också fortsätta att få 20 kr/tim. under 2021. 

• Lidingö stad vill veta om vi tycker det gått bra att samverka under året.  

FUB tycker det gått både bra och dåligt. Det beror på vilka som man samverkat med. 

• Lidingö Stad skriver rapport från mötet. 

Då den är färdig lägger vi upp den på hemsidan, www.fublidingo.se. 

 

5. Covid-19 
• All Daglig Verksamhet har stängt. 

Personalen åker istället ut till de olika boendena och ordnar med aktiviteter. 

• Idag, den 24 november, finns ingen smitta på några boenden för vår grupp. 

Får man in smitta måste man försöka spåra smittan. 

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


                                                                     Sida: 2(2) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  
181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

Nästa möte är onsdag den 2 december. 

 

7. LänsFUB 
Bosse berättade att man haft två seminarier, digitalt, med rubriken ’Fångad i Fattigdom’. 
Påminnelse: Det finns ett nyhetsbrev som man kan få via epost om man registrera sig på  

fubstockholmslan.se  under rubriken ’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
- 

9. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

• VI fick ställa in medlemsmötet i Ansgarskyrkan på grund av den ökande corona-spridningen. 

Vi har istället skickat ut information till alla medlemmar och vi vill gärna höra vad du tycker.  

Man kan också läsa det vi skrivit på FaceBook och på hemsidan, www.fublidingo.se. 
• Vi vill ha möten med olika politiker och tala om för dem vad vi tycker är viktigt.  

• Rebecka Sundström berättade om projektet och hur mycket Lidingö Stad gjort.  

År 2022 ska man börja arbeta efter programmet. 

• Man jobbar med vilka mål man ska ha och hur målen sedan ska delas ner på olika förvaltningar. 

Att följa upp hur bra man arbetar med målen är viktigt. 

• FUB Lidingö tycker att det är viktigt att man kan mäta hur bra man jobbat med målen och att man har 

uppföljning varje år. 

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

 

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

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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