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              Styrelsemöte   2021-05-17 (Lättläst) 
Med på mötet:   Anna Berglund, Christer Olsson, Bosse Nilsson, Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

Vi hade också en gäst, Anna-Karin Wahlström, från GT Vikingarna.    

 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. ’Alla Kan Gympa’  
Anna-Karin berättade: 

Vikingarna på Lidingö tänker starta upp en gymnastikgrupp som heter, ’Alla kan vara med’. 

Alla som vill ska kunna vara med och få uppleva Glädje (rörelseglädje), känna Gemenskap  

och Utveckling. 

Man ska få jobba med det man kan och utveckla det efter sin egen förmåga och sina önskemål. 

Vikingarna vill starta ’Alla kan vara med’ i höst och tänker skicka ut en inbjudan under juni månad. 

 

På YouTube kan du se en film om hur allting började, sök på Alla Kan Gympa, eller använd denna 

länk:  https://www.youtube.com/watch?v=1mJ9K3cSkgQ. 

 

3. Föregående Protokoll 
- 

 

4. Kassarapport 
Vi har 30.180 kronor. 

 

5. Samverkan med Staden 

• Vi hade ett samverkanmöte med Lidingö stad den 17 maj. 

Vi sammanfattar några punkter om vad vi sa nedan. Vill du läsa hela rapporten så kommer den att  

finnas på vår hemsida, www.fublidingo.se,  då vi får den från kommunen. 

FUB ville bland annat prata om boendet och om skolskjutsar till gymnasiesärskolan. 

• Att planera för vilka LSS-boenden som behövs i framtiden är viktigt.  

Både gruppboenden och serviceboenden ska ses över så att alla lagar följs. Det är ett stort jobb  

som kommer att ta lång tid. 

• När man blir gammal behöver man oftast mer hjälp. Då är det viktigt att man på kommunen  

förstår det, så att man får rätt hjälp i sitt LSS-boende. 

• Bibi Wikström berättade att man försöker hitta bra tomter att bygga gruppbostäder på.  

Man vill också bygga nya gruppbostäder i Rudboda och Högsätra.  

• Vi i FUB har fått veta att några personer har fått flytta till boenden som inte passar så bra  

för dem. 

Det tycker inte vi är bra. Fast på kommunen säger man att ingen flyttar utan att man sagt ja  

till det.  

• Vi har också fått veta att skolskjutsar till och från gymnasiesärskolan inte fungerar särskilt bra. 

Lidingö har ingen egen gymnasiesärskola utan eleverna får åka till andra skolor runt om i  

Stockholm.  

Nu ska juristerna på kommunen försöka lösa det så att resor mellan hem, skola och aktivitet  

blir trygga och fungerar framöver. 

Vi i FUB Lidingö tycker det är självklart att sådana resor ska fungera bra för alla. 
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• Hälsomottagningens chef, Ajka Ikanovic, berättade lite om vad de jobbar med.   

Hälsomottagningen finns idag i stadshuset. 

Man samarbetar vårdcentralerna och habiliteringen. Det finns arbetsterapeut och sjukgymnast om  

någon behöver sådan hjälp.  

Man vill satsa på vad man kallar ’hälsa på lika villkor’.  Det betyder att man ska få hjälp att gå på de 

undersökningar man kallas till.  

Hälsomottagningen tar bara emot de som bor i grupp-eller serviceboende enligt LSS eller de som jobbar 

inom den dagliga verksamheten.  

• Man har anställt en ny förvaltningsjurist och en ny OSF-chef på kommunen.  

• Ett gruppboende i Vallentuna som heter Ersta Diakoni finns numera att söka till om man vill bo i  

Vallentuna och om det finns lediga platser där. 

 

6. COVID-19 

De flesta med LSS-insatser har fått minst en vaccinationsspruta. Flera har börjat få den andra sprutan. 

Några få har blivit sjuka i covid-19 på boendena, men ingen har blivit allvarligt sjuk.  

Vi har inte fått någon ny information hur man tänker hantera en öppning av den dagliga verksamheten. 

 

7. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

FHP har godkänts av kommunstyrelsen för att skickas på remiss. Det betyder att bland andra FUB Lidingö får 

läsa om programmet och sen lämna synpunkter på det man tycker behöver ändras eller göras tydligare.  

Synpunkterna ska lämnas in till kommunen senast den 31 augusti i år.  

 

8. Tillgänglighetsrådet  

• Nästa möte är den 2 juni. 
 

9. LänsFUB 

• Harald Strand kommer att jobba ett år till på LänsFUB. Ordförande på RiksFUB blir istället Anders Lago.  

• Det kommer ett nytt medlemsmöte som ska handla om försäkringsfrågor.  

På http://fubstockholmslan.se/ kan du läsa om det. 

• LänsFUB har sagt upp kontraktet med Fryshuset. Hur det blir med fredagsdanser framöver är osäkert. 

• Projekten ’promenader’ och ’jag kan cykla’ kommer att återupptas så fort det går. 

• Nästa möte är planerat till den 7 juni. 
 

10. Verksamhetsplanen 
Anna gör en verksamhetsplan för 2021. 

 

11.  Simhallen 
Man har börjat om med att planera den nya simhallen.  

FUB Lidingös krav kommer inte att bli uppfyllda helt och hållet.  Om det blir som man föreslagit nu  

blir det trångt och ingen bastu för de som använder omklädningsrum för funktionshindrade.  

Det tycker inte FUB om. 

 

12.  Övrigt 
• Vi påminner om att vi gärna vill ha så många epostadresser som möjligt för att underlätta 

informationsspridning. Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    

• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då.  
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13.   Kommande möten 
Tisdag 8 juni och vi börjar som vanligt klockan 19.00. 

 

Vi kommer att ha digitala möten så länge som det behövs. Tyvärr kan inte alla som är med i styrelsen  

vara med på sådana möten. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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