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                   Styrelsemöte   2020-12-16  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Christer Olsson, Claes Lindahl och Elisabeth Assis.                

1. Mötets öppnande 
Vi träffades digitalt via Zoom.  

 

2. Föregående Protokoll. 

- 

3. Kassarapport 
Vi har 27.610 SEK i kassan. 

 

4. Samverkan med Staden  
• Ett samverkanmöte är planerat till den 8/3 2021. 

• På förfrågan om stadshusteamet ska flyttas ner till källaren och servicegruppen har vi fått svar  

från Helén Furenius att några sådana planer inte finns. 

• Vi ser ett behov av att det ordnas någon form av utbildning för anhöriga/gode män om hur  

det fungerar med att driva ärenden för en individ vilket avser att ta upp på nästa samverkanmöte. 

Något för anhörigstödet? 

• Anna och Elisabeth har haft ett möte med stadsjuristen Johan Alfredsson via Teams. 

Tre punkter var aktuella att diskutera, nämligen hur samverkan har fungerat under året, sekretessfrågor 

samt ett ’funkisfack’. 

o Samverkan har fungerat bra på en högre nivå med Helén Furenius som sammankallande. 

På tjänstemannanivå har vi däremot inte kunnat säga att vi har någon samverkan. Man vill inte  

diskutera våra frågor utan hävdar att allt är bra. 

Johan menar att det finns en inbyggd kultur som måste brytas. Det borde inte fnnas några hinder  

att t.ex diskutera lokalsituationen på stadshuset. Alla vill trots allt arbetstagarnas bästa. 

o Vad gäller sekretess är problemet som vi ser det att det används av personalen som ursäkt för att  

slippa ge information när det inte är befogat. 

Det krävs utbildning av personalen i vad sekretess innebär och hur den ska användas. 

Att bygga upp en struktur för hur man ska hantera sekretess kontinuerligt över tid menar vi i FUB 

måste vara möjligt t.ex via genomförandeplanen. 

Däremot menar Johan att man inte kan ange några generella sekretessregler för alla individer,  

varken i ett boende eller på en daglig verksamhet.  

o Behovet av ett ’funkisfack’ belyser frågan för våra arbetstare som grupp. Johan menar att   

det är en intressant infallsvinkel och höll med om att situationen är knepig. 

De är i beroendeställning som arbetstagare samtidigt som kommunen bestämmer hur deras 

vardag ska se ut. Det finns i dagsläget ingen som för deras talan som grupp, eftersom FUB Lidingö  

inte får föra deras talan fullt ut. Påföljden blir att de individer som inte har någon anhörig/gode man 

som står upp för deras sak riskerar att hamna mellan stolarna och bli utan hjälp. 

Det finns inga arbetstagare i samhället som är så utsatt för godtycke som vår grupp och som har  

små möjligheter att göra sin röst hörd.  

 

5. Covid-19  
• All Daglig Verksamhet har stängt och man kommer att ha stängt till och med den 26 januari 2021. 

Personalen jobbar ute på boendena med olika aktiviteter istället. 

Habiliteringsersättningen behålls under hela tiden. 

• Vi vill poängtera att alla med LSS-insatser ska anses tillhöra riskgrupper för att få vaccinering snarast. 

Att enbart se till de som har Downs Syndrom är inte tillräckligt. 
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6. Tillgänglighetsrådet  

Simhallen har fått en nystart med ny projektledare. 

Troligtvis kommer konceptet bantas, med neddragningar på det s.k. familjebadet. 

Det blir viktigt att bevaka de funktionsnedsattas behov.  

Nästa års möten är planerade till 17 mars, 2 juni, 8 september samt 1 december. 

 

7. LänsFUB 
Inget nytt att rapportera. 
 

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

under rubriken ’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi kommer att jobba mest med FHP. 

 

9. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 
Varmt tack till er som inkommit med synpunkter på FUB Lidingös bidrag till samverkan med stadens 

Funktionshinderpolitiska projekt. 

Vi kommer nu att jobba med att uppdatera våra synpunkter på programmet. 

Vi kommer att lägga upp det uppdaterade programmet på hemsidan, www.fublidingo.se, när det är klart. 
 

10. Övrigt 
• Då Daglig Verksamhet har stängt kan vi inte få arbetshusets hjälp med distribution av våra rapporter. 

Vi kommer därför skicka ut föregående protokoll tillsammans med detta protokoll via mail till de som  

vi har mailadress till. Även för framtida utskick kommer vi nyttja mail. 

Övriga får information brevledes som vanligt. 

Ni som fått brev men har en mailadress, ge den till oss: fublidingo@gmail.com.  Det skulle underlätta. 

• Signe Skogsborgs stiftelse har beslutat att inte ta emot några ansökningar under 2021på grund av  

den rådande pandemin. 

• Årsmötet kommer att ske digitalt. Preliminärt den 11 februari 2021 via Teams eller Zoom. 

Inbjudan kommer att skickas ut via mail till dem som vi har mailadress  till och brev till övriga 

medlemmar. 

För att deltaga i mötet måste man anmäla sig. Information kommer i inbjudan. 

• 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 
Planerade styrelsemöten under våren är följande tisdagar: 

12 januari, 16 februari, 16 mars, 13april, 11 maj samt 8 juni. 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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