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             Styrelsemöte 2022-06-07 (Lättläst) 
 

Med på mötet: Anna Berglund, Bosse Nilsson, Mats Nelson, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötet börjar 
På vårens sista möte möttes vi på restaurang Bibliothék i Lidingö Centrum, där vi åt en god middag. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 31.338 kronor på banken. 

 

4. Samverkan med Staden 
Från mötet den 23 maj 2022. 

Här är lite kort av det som vi pratade om.  

Vill du veta mera så kan du läsa protokollet som finns på hemsidan  www.fublidingo.se: 

• Vi tycker att när den LSS-handläggare man har slutar, ska man få veta det. Man ska också få  

veta vem som kommer istället 

Man ska få den informationen säger Tatjana, som är chef för handläggarna.  

Hon ska prata med dem och säga att det är viktigt. 

• Vi kommer att vilja diskutera habiliteringsersättningen och hur den ska fördelas. 

Lidingö Stad ger habiliteringsersättningen till den som äger den Dagliga Verksamheten.  

De har ansvar för att varje arbetstagare får sin ’lön’. 

Ibland kan staden få extra pengar från staten att ge arbetstagaren. Då gäller samma regler. 

FUB vill att alla inom Daglig Verksamhet får veta man ska få för lön.  

Då kan man berätta om man inte fått det man ska ha. 

• Vi vill veta hur säkerheten ordnas om det händer något allvarligt i samhället 

Man jobbar med att få olika planer klara. 

FUB undrar om personalen på gruppboendena vet hur man ska hjälpa de som bor på boendena. 

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

Man gör inget speciellt. Man gör det som folkhälsomyndigheten säger. 

• Nu måste varje kommun själva ordna med sommarens kolloverksamhet. Hur planerar  

Lidingö stad för detta? 

Ingen på Lidingö stad har fått någon sådan information.  

Man ska kunna söka kolloplats som man gjort förut.  

• Hur tar man höjd för att de våra får en bra semester när man är ledig från DV resp.  

andra jobb? 

Gruppboendena ska ordna med utflykter och aktiviteter som passar individen.  

En kryssning på 2 dagar med personal ska man kunna få göra. 

• Vi kommer att ha möten den 5 september samt 21 november. 

 

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

• Vi vill att frågor om simhallen diskuteras. 

• Vi vill ha information om hur hemberedskap enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och  

beredskap, ska ordnas i våragruppbostäder. 
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6. LänsFUB 
• Man hade ett Medlemsmötet om Arbete och Meningsfull Sysselsättning den 31 maj. 

Det man kallar ’klarspråk' kan jämföras med uttrycket Lättläst, LL. 

Efter att man bestämt att Samhall ska gå med vinst är det svårt för personer i vår grupp att få 

meningsfulla arbeten.  

Man jobbar för att det ska bli bättre med: 

1. Jobbtorg för unga (i Kista). 

2. I Work.  

Ofta står arbetsplatser tomma då kommunen behåller bidraget för DV men ger inte någon jobbet. 

Bron kallas en koppling mellan arbetsförmedlingen och särskolan som behövs.  

Det behövs också en länk mellan högskola och jobb. (vart tar de vägen som inte får jobb?). 

 

7. Övrigt 
• Ögruppens utställning i stadshuset började med ett vernissage den 31 maj. Den pågår till 16-17 juni. 

• Vi har skrivit ihop och skickat några frågor till politikermötet den 22 augusti i Ansgarskyrkan.  

De kommer att finnas att läsa på hemsidan  www.fublidingo.se 

En inbjudan till alla medlemmar skickas ut senare. 

• Glöm inte SKANSEN-DAGEN lördag den 24 augusti kl. 10 till 14. 

Medlemmar i FUB går in gratis om man har sitt medlemskort med. 

Ledsagare går också in gratis. 

• 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 
Höstens möten blir på torsdagar:  19 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november samt 8 december. 

Vi börjar klockan 19.00   

Ett extra arbetsmöte, digitalt, är bestämt till den 13 juli kl. 13.00.  

 

 

Hoppas ni alla får en bra och skön sommar.  
 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  

mailto:fublidingo@gmail.com
http://www.fublidingo.se/
mailto:fublidingo@gmail.com
http://www.fublidingo.se/

