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             Styrelsemöte   2021-09-07  
 

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

1. Mötets öppnande 

Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna. 

 

2. Föregående Protokoll 

Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

3. Kassarapport 

I dagsläget har vi 40 564 SEK. 

 

4. Samverkan med Staden 

Nästa samverkanmöte med Staden är den 10/9. 

 

Lidingö FUB vill ta upp följande frågor. 

• LSS-boenden  

Vi vill se en adekvat utredning om boendeformer för vår grupp. 

Socialförvaltningen har i sin utredning slagit fast vikten av att detta görs med start under 

2021. Vi vill veta status på den utredningen. 

Vi har flera exempel på boenden som inte svarar mot LSS-krav, t.ex före detta Odens boende 

som finns på Siggebogården – en institution för äldreomsorgen. 

Boende i gruppbostad som förflyttas till äldreboende, trots att beviljad insats gruppbostad gäller 

för hela livet. 

• Alla boendeformer ska ha en ska ha en god standard och en bra miljö. 

Det har visat sig att man på kommunen inte tar beslut i frågor gällande t.ex bra ventilation 

i, av kommunen angiven LSS-bostad, vilket leder till att de boende mår dåligt, speciellt heta  

sommardagar. 

Ansökan om dylika förbättringar i LSS-boenden ska inte ligga i månader utan åtgärd. 

Utan beslut går det heller inte att överklaga. 

• Staden har heller inte beslutat om betalning för s.k. Tillfälligt Utökade Timmar till en assistansberättigad 

som driver sin assistans i egenregi, för den tid då den dagliga verksamheten varit stängd under pandemin.  

Detta drabbar enskilda individer hårt. 

• FUB Lidingö vill ha svar på frågan hur man äskar medel för ytterligare resurser till serviceboendena 

när behov om mera stöd till brukaren anses behövas. 

Det tycks inte vara känt hos boendepersonal att sådana möjligheter finns. 

• Hur är planerna för en återgång till normal verksamhet för daglig verksamhet. 

• Vi vill också få tillgång till OSFs organisation och ansvariga. Detta har utlovats vid flera  

tillfällen men inte verkställts.  

• Vi har en ny förvaltningsjurist, Sarah Lenngren, som vi vill träffa snarast. Likaså OSF chefen  

Stefan Heinebäck och den nytillsatta områdeschefen för LSS, Päivi Kabran. 
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5. COVID-19 

I slutet av september räknar man med att kunna släppa flertalet restriktioner i samhället.  

 

Vi utgår från att den dagliga verksamheten då kommer att återgå, möjligen stegvis, till normal verksamhet. 

Vi har dock ingen information om detta. 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

FUB Lidingö har fått FHP på remiss.  

Vi har lämnat synpunkter på remissen enligt beslut på vårt arbetsmöte den 15 Juni 2021. 

 

7. Tillgänglighetsrådet  

• Nästa möte är den 8/9. 

Diskussionspunkter blir bl.a. hur tillsättningen av ledamöter till THR kommer att ske framöver, då det blir 

kommunen som utser ledamöter och inte Funktionsrätt Stockholm som gjort det tidigare. 

Även simhallen ska upp på agendan. FUB Lidingö anser att man bortser från flera krav som är väsentliga 

för funktionshindrade. 

 

8. LänsFUB 

• Man anordnar ett medlemsmöte den 22/9 med temat arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning. 

Mötet anordnas i samarbete med Autism-&Aspergerföreningen och leds av Judith Timoney, ombudsman  

på RiksFUB. Även Anders Lago, Ordförande för RiksFUB, kommer att medverka.  

Anmälan görs på stockholmslan@fub.se , ange namn, vilken förening du tillhör samt kontaktuppgifter. 

Det kommer senare meddelas om mötet blir digitalt eller ej. 

 

9. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan  

 

10.  Övrigt 

• Då det ser ut som att restriktionerna för pandemin tas bort i slutet av september så kommer man  

göra om försöket att starta en rullstolsdans senare i höst. I så fall kommer en ny inbjudan att skickas ut. 

• En inbjudan till ’Alla Kan Gympa’ från GT Vikingarna på Lidingö bifogas detta utskick. 
• 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.    

• Har man inte betalat sin medlemsavgift till RiksFUB för 2021 så blir detta det sista utskicket som  

distribueras till ’icke-betalande medlemmar’.  

Den som vill vara med i FUB Lidingö och inte finns kvar i RiksFUBs medlemslista kan anmäla sig här:  

https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/ . 

Vi hoppas såklart att många vill vara med.  

• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då.  

 

mailto:fublidingo@gmail.com
mailto:stockholmslan@fub.se.
mailto:fublidingo@gmail.com
https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/
http://www.fublidingo.se/


                                                                     Sida: 3(3) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  

181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

 

 

11.   Kommande möten 

Alla möten börjar klockan 19.00 om inget annat anges. 

Tisdag den 5/9 2021 

Tisdag den 2/11 2021 

Måndag den 6/12 2021 

Tisdag den 11/1 2022 

 

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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