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             Styrelsemöte   2021-10-05  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Christina Wahlström, Claes Lindahl, Christer Olsson 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 

- 

 

4. Samverkan med Staden 

Vi har två inplanerade möten med staden, den 25/10 och den 22/11. 

Mötet den 25/10 kommer enbart handla om FHP (Funktionshinderspolitiska programmet). 

 

Från mötet den 10/9 kan vi bl.a. berätta följande (hela rapporten finns på vår hemsida www.fublidingo.se): 

 

• FUB har ett önskemål att kunna stötta en medlem som har svårt att föra sin egen talan i dialog med 

t.ex staden. Denna fråga faller utanför samverkan enligt LSS, men vi har av förvaltningsjuristen Sara 

Lenngren fått följande information:  

Om en enskild person begär stöd av ett ombud och ger en fullmakt som visar vilket ombud hen önskar 

få stöd av, helst i samarbete med medlemmens gode man är detta görligt. Har medlemmen en förvaltare  

bestämmer förvaltaren huruvida ett ombud kan vara med och stötta medlemmen eller inte. 

FUB kan alltså agera ombud för den enskilde om det finns en fullmakt för detta. 

• Det är möjligt att få tilläggsbelopp tilldelat för boende i servicebostad om behov för detta 

föreligger. Leverantören, i dessa fall boendepersonalen, skall skriftligen motivera skälen för  

extra stöd och det ska godkännas av myndigheten på Lidingö Stad. 

Förvaltningen ska säkerställa att berörda chefer och personal i boendena har kunskap om detta. 

• Det behövs rutiner för att hantera udda situationer så att enskilda individer inte kommer i kläm. 

Vi har exempel på anpassning av särskilt anpassad bostad, där ärendet legat i två år utan åtgärd samt 

utbetalningar kopplade till TUT (Tillfälligt Utökade Timmar) där enskilda ligger ute med stora summor 

privat. 

Ärenden, som man inte har fastlagda rutiner för kan bli orimligt långa.  

En möjlighet som numera finns är att begära ett avgörande i ett ärende som inte avgjorts på 6 månader. 

Se https://blogg.pwc.se/taxmatters/har-du-vantat-lange-pa-ett-beslut-fran-en-myndighet 

• Staden avser att göra en generell satsning för all personal i omsorgen angående åldrande i kombination  

med funktionsnedsättning t.ex. smärtproblematik och demens. Hur man upptäcker sådana problem hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och hitta arbetsmetoder för personalen. Detta ska vara en 

stående insats i personalens kompetensutveckling och man ser också ett behov av samverkan mellan  

LSS och äldreomsorg. 
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• Framtida försörjning av boenden inom LSS och socialpsykiatrin är också uppe på agendan som ett nytt  

projekt.  

Man har en tidigare gjord lokalförsörjningsplan (från 2019) där man sett över befintliga boendens status.  

Flera av nuvarande boenden uppfyller inte lagkrav och måste renoveras eller fasas ut. 

Det ingår också i projektet att man gör en uppskattning av behovet av nya boenden som  

kommer att behövas framgent.   

• Arbetet med att revidera riktlinjer för LSS-myndigheten kommer att skjutas fram till år 2022. 

• Vi fick också en presentation av Päivi Kabran, områdeschef för funktionsnedsättning, samt Anna  

Björne, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

 

5. COVID-19 

Då man släppt flertalet restriktioner i samhället har man börjat starta upp de dagliga verksamheterna och 

vi kan åter anlita arbetshuset för våra utskick.  

En hög andel av befolkningen på Lidingö är vaccinerade, ca 85% har fått dos 1 jämfört 78% inom Stockholms 

regionen i stort. För andelen fullvaccinerade är siffrorna ca 74% jämfört med 66%. 

Vi vill dock avvakta hur smittoläget utvecklas under hösten och invänta besked om en tredje vaccinations- 

spruta innan vi börjar träffas fysiskt. 

FUB Lidingö kommer därför att ha nästa möte digitalt. 

Vi hoppas också att vi kan ordna en ordentlig fest i samband med årsmötet nästa år. 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

Arbetet med FHP och remissvaren ligger nu på staden och vi avvaktar tills vidare.  

 

7. Tillgänglighetsrådet (TR) 

• Nästa möte är den 1/12. 
• På mötet den 8 september  

I samband med ändrade rutiner för nominering av ledamöter till TR diskuterades hur detta borde gå 

till och hur sammansättningen ska se ut. TRs ordförande fick i uppdrag att komma med ett förslag. 
• Information om antal bifall resp. avslag av ansökningar för ledsagning gavs. Vi kunde konstatera att 

en stor majoritet av de som ansöker om ledsagning får det beviljat. 
• Ingen direkt information om simhallen gavs. FUB Lidingö har begärt en redovisning för om och hur 

de krav som berör funktionshinderbiten har tillgodosetts eller inte. Det ska göras på nästa möte i 

december. 

 

8. LänsFUB 

Bosse rapporterade från LänsFUBs möte den 4 oktober.  
• På grund av digitala problem blev flera ledamöter inte uppkopplade och deltagarantalet blev ordentligt 

decimerat. 

Det framkom dock att många beviljade LSS-insatser och dess utförande till stor del beror på 

engagemanget hos chefer och personal inom omsorgen. Det betyder att en kommun som har gott  

renommé plötsligt kan förändras till en väldigt dålig leverantör av omsorg beroende på att någon 
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drivande person slutar. 

Gemensamma riktlinjer kan vara en lösning, dock utan att inskränka på det individuella behovet. 
• Man talade om vikten av att tredje vaccinationssprutan mot covid kommer LSS-gruppen till del. 

• Nu börjar också en del aktiviteter starta upp så smått, såsom danser, promenader osv. 

 

9. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan. 

 

10.  Övrigt 

• ”Alla kan gympa gruppen började söndag 26/9 med 5 härliga gymnaster och 2 nya kom senaste 

söndagen. Dans och gympaglädjen var hög och vi hade jätteroligt! Just nu är åldrarna från 5 år till 16 år. 

Vi har fått ytterligare en ledare till gruppen, som också är anhörig till en av killarna!” 

Gruppen har dessutom fått bidragsstöd från Lidingö stad beviljat.”  

hälsar Anna Karin Wahlström, GT Vikingarna. 
• Vi hoppas kunna starta upp rullstolsdansen under senhösten. Dock är typ lokaler och ledare är inte riktigt 

på plats ännu. 
• Vi fortsätter att skicka ut information via e-post till alla er som vi har adressen till.  

Övriga kan få vänta på information, men den kommer. 

Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    

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

 

11.   Kommande möten 

Alla möten börjar klockan 19.00 om inget annat anges. 

Tisdag den 2/11 2021, mötet blir digitalt. 

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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