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             Styrelsemöte   2021-11-02  
 

Närvarande:   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 

Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

3. Kassarapport 

Vi har 39.068 SEK. 

 

4. Samverkan med Staden 

Vi har ett inplanerat möten med staden, den 22/11. 

Vi pratade om vilka frågor vi vill diskutera på kommande möte. 

• FUB Lidingö anser att man bör införa nivåbedömning av individens behov av stöd även i  

servicebostäder enligt LSS. Idag finns det för dem som bor i ett gruppboende, och nivåbedömningen  

styr den ersättning som boendet får från kommunen. Ju större stödbehov, desto mer pengar. 

När man är yngre och klarar sig med minimal hjälp vill man kanske bo på ett serviceboende. Det finns  

också individer med större behov av hjälp som inte kan bo i ett gruppboende av andra orsaker.  

Med tiden blir man också äldre och får kanske nya åkommor och behöver mer stöd.  

Det är brist på LSS-bostäder och en individ som behöver mer hjälp kanske inte kan erbjudas något 

annat lämpligt boende än det man redan har. Då ska man ändå kunna får det stöd man behöver där  

man bor. En individ ska heller inte tvingas flyttar vare sig inom eller utanför kommunen för att få sitt  

stöd tillgodosett. Det finns andra kommuner som har nivåbedömning i servicebostäder. 

• Vid förra mötet meddelades om Stadens satsning för personalen i omsorgen angående åldrande i 

kombination med funktionsnedsättning. Vi vill gärna få en uppdatering på hur det går med denna  

satsning. 

• Vi är också intresserade av hur det går med projektet att utreda framtida bostadsförsörjning inom LSS. Hur 

ser planeringen ut för befintliga bostäder som ej uppfyller kraven? 

Hur ser planeringen ut för nya grupp/servicebostäder? Var planerar man att bygga? 

När blir det dags för samverkan på mera detaljerad nivå t.ex. för LSS-boende i Högsätra? 

• FUB Lidingö vill nu åter ta upp frågan om Ögruppens lokaler som vi bordlagt under pandemin. 

Vi har tidigare framhållit att vi tycker lokalerna är för små och för trånga, samt att Ögruppens  

affär ligger alltför mycket i skymundan. Har skyltningen av Ögruppens affär gjorts tydligare? 

Vi vill att de ska vara ändamålsenliga lokaler och man ska inte behöva trängas, speciellt med tanke  

på att det fortfarande finns en smittspridning av covid i samhället. 

Hur hanterar man uppstarten av den dagliga verksamheten generellt efter pandemin? 

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

inom Stockholms stad/län.  

Detta blir särskilt aktuellt om LOV (Lagen Om Valfrihet) ska tillämpas på den dagliga verksamheten. 
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• Hur tänker man sig hanteringen kring vår grupp vad gäller den 3:e covid-sprutan samt vaccination  

mot säsongsinfluensan. 

 

5. COVID-19 

Många i LSS är i riskzonen och många har fått sina covid-vaccinationer relativt tidigt. 

Det är också aktuellt med vaccination mot säsongsinfluensan. 

Nästa möte träffas vi på riktigt, men om hälsoläget försämras får vi återgå till de digitala mötena. 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

På mötet den 25/10 fick vi en genomgång av alla remissvar som inkommit gällande FHP. Vilka förslag 

som godtagits och vilka som fått avslag, inklusive motivering. Det finns redovisat skriftligt och ska finnas 

tillgängligt tillsammans med själva programmet. 

FHP ska fastslås av kommunfullmäktige i slutet av november. 

  

7. Tillgänglighetsrådet (TR) 

• Nästa möte är den 1/12. 
• FUB Lidingö vill ha en redogörelse för hur våra, och de andra föreningarnas, krav på simhallen har 

tillgodosetts eller inte tillgodosetts.   

Vi vill gärna ha en sammanställning på detta där det framgår på vilket sätt mötta krav har 

tillgodosetts. 
• Vi vill också ha en redogörelse för en ny arbetsordning för TR, inklusive hur rådets ledamöter 

kommer att tillsättas framgent och hur många ledamöter man tänker sig. 
• FUB Lidingö är positiva till förslaget att byta namn på TR till Funktionshindersrådet. 

 

8. LänsFUB 

Man har inte haft något möte under senaste perioden.  

 

9. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan. 

Vi kommer under kommande år koncentrera oss fortsatt på Funktionshinderspolitiska programmet samt  

jobba för att öka medlemstalet. 

 

10.  Övrigt 

• Rullstolsdansen startar vecka 45. Man räknar med 5 tillfällen 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 

Alla möten börjar klockan 19.00 om inget annat anges. 

Måndag den 6/12 2021. Om möjligt träffas vi på Cleopatra, Anna bokar. 

Tisdag den 11/1 2022 
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Vi föreslår att Årsmötet blir lördag den 12/2 2022. 

Nina undersöker möjligheter till underhållning på mötet. 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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