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               Styrelsemöte   2021-11-02 (Lättläst) 
 

Med på mötet var: Anna Berglund, Bosse Nilsson, Claes Lindahl, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

1. Mötets öppnande 

Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna. 

 

2. Föregående Protokoll 

Var ok och godkändes utan kommentarer. 

 

3. Kassarapport 

Det finns 39.068 kronor i kassan. 

 

4. Samverkan med Staden 

Vi har ett planerat möte med staden, måndagen den 22 november. 

Vi pratade om vilka frågor vi vill diskutera på det mötet. 

• FUB Vill att varje individ ska få det stöd man behöver och det ska inte bero på om man bor i en  

gruppbostad eller servicebostad. Därför tycker vi att man ska ha en nivåbedömning av 

individens stödbehov vilket boende man än har.  

Nivåbedömningen styr hur mycket pengar som boendet får från kommunen.  

Man ska inte heller bli tvingad att flytta, vare sig inom eller utanför kommunen för att få det stöd  

man behöver.  

• Vi vill gärna veta hur det går med den utbildning för personalen som gäller hur man bäst ska hjälpa  

de som blir äldre och behöver mer stöd. 

• Vi vill också veta hur det går med utredningen om vilka bostäder inom LSS som behövs i framtiden.  

Vad planerar man för de bostäder som måste renoveras? 

Vad planerar man för nya grupp-/servicebostäder och var ska de ligga? 

• FUB vill ta upp frågan om Ögruppens lokaler nu igen, då vi väntat med det under pandemin. 

Vi tycker att lokalerna är för små och för trånga. Vi tycker att Ögruppens affär ligger alltför gömd.  

Har man satt upp tydliga stora skyltar som visar vägen till affären? 

Arbetslokalerna ska vara bra och man ska inte behöva trängas. Det är särskilt viktigt nu eftersom  

covid fortfarande sprids i samhället. 

Hur fungerar den dagliga verksamheten nu när man får börja jobba igen? 

• Vi vill att Transportservice ska kunna köra över bron med de som har sin dagliga verksamhet/skola  

i Stockholmsområdet.  

• Hur planerar man för den 3:e covid-sprutan och vaccination mot säsongsinfluensan? 

 

5. COVID-19 

Många i vår grupp är i riskzonen. Många har fått sina två covid-sprutor tidigt och bör få sin tredje snart.  

Det är också dags för vaccination mot säsongsinfluensan. 

Nästa styrelsemöte tänkte vi träffas på riktigt, men bara om covid inte ökar för mycket igen. 
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6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

På mötet den 25 oktober fick vi veta vilka förslag på ändringar som olika föreningar har skickat in till staden. 

Vi fick veta om förslagen kommer med i programmet eller inte. 

I slutet av november ska kommunfullmäktige bestämma om de godkänner FHP eller inte. 

  

7. Tillgänglighetsrådet (TR) 

• Nästa möte är onsdag den 1 december. 
• FUB Lidingö vill ha en redogörelse för hur våra, och de andra föreningarnas, krav på simhallen har  

blivit uppfyllda och hur.  

  

8. LänsFUB 

Inget nytt finns att rapportera.  

 

9. Verksamhetsplanen 

Vi kommer under nästa år fortsätta att jobba med det Funktionshinderspolitiska programmet. 

Vi vill också få fler medlemmar. 

 

10.  Övrigt 

• Rullstolsdansen startar vecka 45. Man kommer att träffas 5 gånger under hösten.  

Inbjudan följer med som bilaga. 
• Vi fortsätter att skicka ut information via e-post till alla er som vi har adressen till. 

Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    
• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. 

 

11.  Kommande möten 

Måndag den 6 december 2021. Vi träffas på Cleopatra. 

Tisdag den 11 januari 2022 

 

Vi föreslår att Årsmötet nästa år blir lördag den 12 februari 2022. 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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