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             Styrelsemöte   2021-05-17  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Bosse Nilsson, Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

Gäst:  Anna-Karin Wahlström,  från GT Vikingarna.    

1. Mötets öppnande 

Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna. 

 

2. ’Alla Kan Gympa’s 

Anna-Karin presenterade ett program för de med funktionsvariation som GT Vikingarna tänker starta upp  

och som stöds av Svenska Gymnastikförbundet. 

Syftet är att alla som vill ska inkluderas för att få uppleva Glädje (rörelseglädje), känna Gemenskap och 

Utveckling. 

Man ska fokusera på vad man kan och utveckla det. Man tänker sig ha en verksamhet som anpassas till  

varje individs förmåga och önskemål. 

Man avser att starta verksamheten till hösten i befintliga lokaler och komma med inbjudan under juni månad. 

 

Vikingarna planerar också att bygga en gymnastikhall med två typer av hallar varav en ska vara en 

motorikhall.  

Man har sökt bygglov och kommer förmodligen ligga där Bodals bollhall nu finns. Hallen kommer att  

vara i stiftelsen GT Vikingarnas ägo och ska bekostas av stiftelsen och planeras färdigställas 2022-2023.  

 

Hur det hela startade kan du se här:  https://www.youtube.com/watch?v=1mJ9K3cSkgQ. 

 

3. Föregående Protokoll 

Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

4. Kassarapport 

I dagsläget har vi 30.180 SEK. 

 

5. Samverkan med Staden 

• Vi hade ett samverkanmöte med Staden den 17/5. 

Vi sammanfattar några punkter nedan och en fullständig rapport lägger vi upp på vår hemsida, 

www.fublidingo.se,  då vi får den från kommunen. 

FUB Lidingö hade förberett ett antal frågor om boendet för vår grupp nu och i framtiden. 

Vi tog också upp frågan om skolskjutsar till och från gymnasiesärskolan, vad som händer där. 

En fråga bordlades till ett extra möte med juristen som förhoppningsvis kan bli av före sommaren. 

Det handlar om hur vi som organisation ska kunna stötta medlemmar enskilt i olika ärenden. Det är  

inte görligt under samverkan-möten där man bara kan ta upp generella frågor. 

• Man har satt ihop en arbetsgrupp som ska ta fram en uppdragsbeskrivning (handlingsplan) för hur 

LSS-boenden för kommande år ska bedrivas. Helén Furenius leder den verksamheten. 

Uppdragsbeskrivningen ska tas fram snarast möjligt. 

Både gruppboenden och serviceboenden ska ses över så att byggnormer och LSS-lagens intentioner  
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följs. Därefter kommer en projektgrupp med en extern projektledare tillsättas för att verkställa  

uppdraget. 

• Man har också uppdraget att se över hur de som åldras och t.ex. drabbas av demens och bor i ett  

LSS-boende ska få adekvat omsorg inom lagen för LSS. 

• Bibi Wikström meddelade att man begärt att nya gruppbostäder ska byggas bland annat i Rudboda  

och Högsätra. Man tittar också på olika tomter på 5 platser runt om på Lidingö för eventuell  

byggnation. 

• FUB Lidingö har erfarit att ett antal förflyttningar från befintligt LSS-boende har skett på ett sätt som  

inte svarar mot LSS-lagens intentioner.  

Staden svarar med att man inte kan kommentera enskilda ärenden, men att ingen förflyttning sker utan  

individens samtycke. 

• Staden har diskuterat hur man ska lösa frågan om skolskjutsar till och från gymnasiesärskolan. 

Problemet är att man inte har någon gymnasiesärskola på Lidingö utan elever härifrån hänvisas  

till skolor i närliggande kommuner samtidigt som man har aktiviteter i hemkommunen. 

Man konstaterar att transporter inte ingår som någon LSS-insats och därför har man tolkat regler om 

skolskjutsar på olika sätt i olika förvaltningar. 

Jurister från LKF (Lärande-och Kulturförvaltningen) och OSF (Omsorgsförvaltningen) har i uppdrag  

att lösa problemet så att man kan ordna resor som är trygga för dessa elever mellan hem, skola och  

aktivitet. 

FUB Lidingö tycker det är självklart att sådana resor ska fungera bra för alla. 

• Hälsomottagningens chef, Ajka Ikanovic, informerade om vilka arbetsområden man jobbar. 

Hälsomottagningen finns idag i stadshuset och man samverkar med vårdcentralerna och  

habiliteringen.  

Man har arbetsterapeut och sjukgymnast knutna till sig och man jobbar också med psykosociala  

frågor. 

 

Till hösten kommer de att ha utbildning för hälsomottagningens personal om åldrandet och hur det  

för individer med intellektuell funktionsstörning kan skilja sig från åldrandet hos andra samt hur  

man upptäcker eventuell demens. Det kommer att behövas rutiner för man hanterar den ökande  

omvårdnaden som då krävs.  

Även rutiner och ökande kunskaper behövs för att kunna ge god omvårdnad i livets slutskede.  

Man kommer också att utbilda personalen om smärta då man erfarit att många inte kan berätta om de 

har ont eller var det gör ont.  

Man vill satsa på ’hälsa på lika villkor’, vilket föranledde FUB Lidingö att fråga om man har koll på  

vilka som får den screening som erbjuds i samhället. 

FUB Lidingö frågade också huruvida man hjälper till för att var och en med LSS-insatser ska få  

årliga hälsokontroller.  

På frågan om kallelser till screening och säkerställande att det utförs så har man påbörjat ett sådant  

arbete på den psykosociala sidan och ska utöka arbetet att även gälla LSS.  

För hälsokontroller menade Ajka att man tillsammans med respektive individs vårdcentral måste börja  

ett samarbete för att ordna årliga kallelser och man ska titta på det.  

Hälsomottagningen har bara ansvar för boende i grupp-eller serviceboende enligt LSS eller de som  

jobbar inom den dagliga verksamheten. Övriga med LSS-insatser i andra typer av boenden ingick inte  

i den skatteväxling som utfördes för ett antal år sedan och har politisk grund. 

• En ny förvaltningsjurist och en ny OSF-chef har anställts.  

• Ersta Diakoni har ett gruppboende i Vallentuna med 6 platser som har godkänts som LOV-utförare. 
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6. COVID-19 

De flesta med LSS-insatser har fått åtminstone en vaccination hitintills och man har påbörjat vaccination av 

dos 2. 

Man har haft några få fall av covid-19 på boendena, men inget fall av allvarlig karaktär.  

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

 

7. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

FHP har godkänts av kommunstyrelsen för att skickas på remiss. Synpunkter ska lämnas senast 

den 31/8 2021. Förvaltningar, näringsliv, intresseföreningar och idrottsföreningar är exempel på vilka som  

får FHP på remiss. 

Rebecka gick kort igenom de synpunkter som olika partier framförde. Man har strävat efter att formulera  

sFHP som övergripande och att det omfattar alla kategorier av funktionshindrade där LSS är del av det hela. 

Det är viktigt att man förstår att alla har ansvar att följa programmet. 

 

8. Tillgänglighetsrådet  

• Nästa möte är den 2/6. 

 

9. LänsFUB 

• Harald Strand kommer att medverka ytterligare ett år på LänsFUB. Han ersätts som ordförande på 

RiksFUB av Anders Lago.  

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

Gå inpå http://fubstockholmslan.se/ för att få information. 

• Man 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 med avseende på 

corona. 

• Nästa möte är planerat till den 7/6 

 

10. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan för 2021. 

 

11.  Simhallen 

En ny projektgrupp har startat upp ett arbete med nya simhallen.  

Tyvärr tycks man inte ha någon politisk vilja att göra en simhall för alla. Den samverkan med olika 

intressegrupper man haft har fallit platt till marken.  

FUB Lidingös krav, som skickats in till den nya projektgruppen, och som tidigare mottagits väl ser nu ut att ha 

reducerats till stora delar. Blir det så kommer hallen vara otillgänglig/oanvändbar för många. 

FUB Lidingö kommer inte ställa sig bakom den utformning man nu föreslagit. 
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12.  Övrigt 

• Föreningsbidraget för 2019 har betalats ut och nu söker vi för föreningsbidrag för 2020. 

• Mo gård är en stiftelse som har flera LSS-boenden runt om i landet och erbjuder även daglig verksamhet 

på många håll. FUB Lidingö tycker att de borde ha möjlighet att etablera sig på Lidingö. 

• 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.  

 

  

13.   Kommande möten 

Tisdag 8/6 med start klockan 19.00. 

 

Vi kommer använda oss av digitala möten så länge som det anses nödvändigt, vilket tyvärr gör att alla ledamöter 

inte kan närvara. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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