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             Styrelsemöte 2022-05-03  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Mats Nelson, Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hos Nina som bakat en mycket god tårta för att fira nyligen jämnfyllda styrelsemedlemmar. 

Anna hälsade alla välkomna till mötet.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 64.343 SEK på kontot. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte är planerat till den 23/5 2022. 

Aktuella frågor är bland andra: 

• LSS-handläggare byts utan att någon återkoppling till individen sker. Varken avgående eller 

nytillkommen ger sig till känna. Den typen av information saknas. 

• Hur går arbetet med riktlinjer för LSS handläggning? 

• Hur hanteras ändringar och anpassningar i Särskild Anpassad Bostad? 

• Vi kommer att vilja diskutera habiliteringsersättningen, speciellt hur man hanterar dem som  

har sin DV utanför kommunen. Det är en grupp som hamnar mellan stolarna 

• Vi vill veta hur säkerheten för de våra ser ut vid en krissituation. 

• Hur hanterar staden distribution av 4:e sprutan till vår grupp, som är en riskgrupp? 

• Den mildare varianten av covid19 grasserar, hur är status i dagsläget? 

• Vi efterfrågar ett uppdaterad organisationsschema. 

• Vad händer med FHP-arbetet? 

• Stockholms stad har slutat ge möjlighet till sommarkollo till individer från kranskommuner. 

Varje kommun får ordna med egen kolloverksamhet. Vad gör Lidingö stad i frågan? 

• Hur planerar Lidingö stad att tillgodose vår grupp med en bra semester när man är ledig från  

DV resp. andra jobb 

• Kommande mötesdatum är satta till 5 september samt 21 november. 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte blir onsdagen den 8/6 2022  

• Vi vill att simhallsfrågan kommer upp på agendan med samråd nu, då entreprenör är bestämd 

och detaljer ska tas fram. 

Det som framkommit hitintills är att man siktar på bygglov i augusti-22 och att hallen ska vara  

i drift 2025. 

 

6. LänsFUB 
• Man har haft ett konstituerande möte. 

• Vi påminner om medlemsmötet Arbete och Meningsfull Sysselsättning som är aviserat till den 31/5. 

Anmäl till stockholmslan@fub.se. Mer information finns på fubstockholmslan.se. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Här finns mycket information att hämta. 
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7. Övrigt 
• Vi gick igenom Aktivitetslistan som också uppdaterades. 

• Det var många nöjda medlemmar som deltog i Vårfesten på Foresta.  

Maten var god och underhållningen rasande bra. 

• Rullstolsdansen är igång på Allhuset och pågår till den 31/5. Den har lockat flera deltagare från 

Stockholm stad. 

• Ögruppen ska ha en utställning i stadshuset som börjar med vernissage den 31 maj. Utställning 

pågår v22, v23 och till slutet av v 24 

• En inbjudan till kommande politikermöte den 22/8 har skickats till representanter för alla partier 

i Lidingö stad. Flertalet har svarat att de avser att medverka på mötet. 

Vi beslutade att ca 6 frågor ska presenteras i god tid före mötet. De ska färdigställas i ett digitalt 

arbetsmöte den 31/5 via Zoom.  

En inbjudan till alla medlemmar skickas ut senare. 

• Claes har skrivit en artikel till Länet Runt som Anna skickar in. 

• 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. 

 

8. Kommande möten 
Vårens sista styrelsemöte blir tisdag den 7 juni kl. 19.00.  

Vi möts då i Centrum på restaurang Bibliothék. 

 

 

 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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