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Styrelsemöte 2022-06-07  
       Närvarande:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Mats Nelson, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötets öppnande 
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 SEK på kontot. 

 

4. Samverkan med Staden 
Från mötet 23/5 2022. Kort summering av några av frågorna som behandlades: 

• FUB påtalade vikten av återkoppling till individer då LSS-handläggare byts. Den typen av information 

saknas.  

Enligt Tatjana ska återkoppling ske och hon ska ta upp det med handläggarna. 

• Hur går arbetet med riktlinjer för LSS handläggning? 

Det är ännu inte klart hur detta arbete ska organiseras. 

• Hur hanteras ändringar och anpassningar i Särskild Anpassad Bostad? 

Det finns inget beslut om hur sådant ska hanteras trots att frågan funnits väldigt länge. 

• 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. 

Staden ger i dagsläget habiliteringsersättningen till leverantören som har ansvar för utbetalning till 

individen. Detta gäller även det extra statsbidrag som kan erhållas som en engångsföreteelse. 

FUB vill att alla inom DV får veta vad som gäller och därmed kan påtala om man inte fått det man  

är berättigad till. 

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

Det pågår arbeten med att revidera befintliga planer. Grundtanken är att verksamheten ska upprätthållas  

så mycket som möjligt i en krissituation. 

FUB saknar svar på om personalen på gruppboendena fått instruktioner för hur varje boende får hjälp att 

hantera olika situationer, vid t.ex brist på vatten, mat osv eller vilket skyddsrum man tar de boende om 

nödvändigt. 

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

Man följer folkhälsomyndighetens direktiv. 

• Den mildare varianten av ovid19 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? 

Ingen på Lidingö stad har fått sådan information officiellt och man utgår från att möjligheten  

att söka kollo fortfarande finns i mån av plats. 

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

DV resp. andra jobb. 

Gruppboendena ska ordna med utflykter och aktiviteter anpassade efter individens behov.  

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

• En redogörelse om bostadsförsörjningsplanen gjordes av Hanna Hägerman. 

FUB Lidingö har ombetts att lämna synpunkter före augusti månad. 

 

mailto:fublidingo@gmail.com


                                                                     Sida: 2(2) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  
181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

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

Utförliga svar från mötet finns i protokollet på hemsidan  www.fublidingo.se: 

 

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. 

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

beredskap, hanteras av kommunen för de som bor i gruppboenden. 

 

6. LänsFUB 
• Medlemsmötet Arbete och Meningsfull Sysselsättning genomfördes den 31/5. 

Det man kallar ’klarspråk' (enklare uttryckssätt) kan jämföras med begreppet 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 har lanserat:  

1. Jobbtorg för unga (i Kista). 

2. I Work.  

Ofta står arbetsplatser tomma då kommunen behåller bidraget för DV utan att platsen blir tillsatt. 

Bron: en koppling mellan arbetsförmedlingen och särskolan behövs. Likaså en länk mellan  

högskola och jobb. (vart tar de vägen som inte får jobb?). 

Tyvärr var det flera medlemmar som lämnade mötet, då föreläsarna talade på en nivå som inte  

var anpassad för dem. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Här finns mycket information att hämta. 

 

7. Övrigt 
• Vi gick igenom Aktivitetslistan som också uppdaterades. 

• Ögruppens utställning i stadshuset som började med vernissage den 31 maj pågår till slutet av v 24. 

• Vi har sammanställt och skickat några frågor till politikermötet den 22/8 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 24/8 kl. 10-14. 

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

• 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:  19/8, 8/9, 6/10, 3/11 samt 8/12 med start kl. 19.00.  

Ett extra arbetsmöte, digitalt, är bestämt till den 13/7 kl. 13 för att kunna ge synpunkter på 

bostadsförsörjningsplanen. 

 

Vi i FUB Lidingö önskar er alla en skön sommar. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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