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PROTOKOLL  

Samverkansmöte mellan FUB Lidingö och omsorgs- och 

socialförvaltningen i Lidingö stad 

2022-05-23 kl. 13.00-15.00 via Teams 

Närvarande 

Anna Berglund Ordförande FUB  

Elisabeth Assis  Ledamot FUB  

Claes Lindahl Ledamot FUB 

Helen Furenius  Utvecklingsstrateg 

Rebecka Sundström  Utvecklingsstrateg 

Hanna Hägerman  Utvecklingsstrateg 

Tatjana Glinwood Enhetschef, Enheten för personer med 

funktionsnedsättning och vuxna 

Päivi Kabran  Områdeschef funktionsnedsättning 

Frågor från FUB 

• Hur går arbetet med riktlinjer för LSS handläggning? Det är tydligt 

att nu med nya handläggare kommer också nya bedömningar som 

skiljer sig från tidigare, utan att det finns några tydliga anledningar 

förutom att handläggaren är ny. 

Svar: Det har varit oklart vem som ska ansvara för uppdraget att revidera 

riktlinjerna och hur de ska se ut. Det är nu fastställt att utvecklingsstaben 

ska leda arbetet och ta fram dem tillsammans med myndigheten. I nuläget 

finns inte möjlighet att prioritera detta arbete på grund av andra 

arbetsuppgifter och det finns därför ingen tidsplan. Vidare pågår en 

omorganisation inom staben om vem som ska göra vad inom enheten, vilket 

också påverkar arbetet med riktlinjerna. 

Tatjana berättar att handläggarna på grund av pandemin inte har gjort 

hembesök och individuppföljningar i den utsträckning som normalt sker och 

att behovsbedömningarna varit mer öppna under pandemin. Enheten återgår 

nu till riktlinjerna och rättspraxis. Anna tar exempel om kund som tidigare 

fått en insats men nu får annat besked från ny handläggare. Tatjana svarar 

att myndighet behöver bli bättre på att kommunicera beslut och varför andra 

bedömningar t.ex. görs av nya handläggare. Riktlinjerna i sig har inte 

ändrats men kanske tillämpningen i vissa fall. 
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• Vi anser att när den LSS-handläggare man har slutar, ska man få 

veta det. Man ska också få veta vem som kommer istället. Hur sker 

överlämning här? 

Svar: Tatjana berättar att enheten gjort en omorganisation och att inte alla 

handläggare prioriterat att informera sina kunder. Tatjana instämmer att det 

ska fungera och ska ta upp detta med handläggargruppen. Enheten har även 

cirka 600 kunder och det kan därför ta tid. I verksamhetssystemet finns 

aktuella uppgifter om kundens handläggare. 

FUB anser att en rutin med utskick med information från ny handläggare 

inte kan vara en betungande arbetsinsats i stadens digitaliserade miljö, 

även om det är många mottagare. Ingen enskild handläggare har 600 

kunder och frågan är viktigt för målgruppen och dess företrädare.    

• 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? 

Svar:  Stockholm stad erbjuder i första hand platser till Stockholm stad och 

kranskommuner i mån av plats. Lärande och kulturförvaltningen (LKF) 

inom Lidingö stad har kollo i egen regi. De har enligt Anna inga läger för 

målgruppen med stora fysiska omvårdnadsbehov. Det finns ingen formell 

information från Stockholm stad att de slutat med att erbjuda läger för 

kranskommuner. Tatjana och Päivi tittar vidare på denna fråga som även 

behöver tas högre upp samt samverkar med LKF om vad som behöver 

kompletteras i verksamheten. FUB önskar återkoppling.  

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

från DV resp. andra jobb? 

Svar: Päivi beskriver att LKF och deras enheter som Allhuset har 

aktiviteter. Boendena lägger en planering utifrån kundens individuella 

behov, både spontana och planerade aktiviteter. Under sommaren ställer 

boendepersonalen in vissa konferenser för att göra aktiviteter med de 

boende. Claes uttrycker att kvaliteten ser olika ut beroende på boende och 

personal. Det har efter pandemin blivit bättre med aktiviteter. Lisen påtalar 

att kunderna förut fick 1 veckas semester och en kryssning på 2 dagar. Anna 

föreslår att boendena samordnar gemensamma aktiviteter och utflykter. 

Päivi uppger att kryssningar fortfarande är möjliga att anordna men om det 

ska vara längre semestervistelser så måste LOV- ersättningen höjas och 

nämnden fatta beslut om att längre vistelser ska ingå i insatsen. 
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• Hur hanteras ändringar och anpassningar i Särskild Anpassad 

Bostad? Detta är nu en långbänk som måste klargöras! 

Svar: Frågan ligger fortfarande hos förvaltningsledningen för beslut. 

Tatjana meddelar att det finns en rutin som är rörig. Förvaltningsledningen 

har inte fattat något beslut i frågan. Det är flera förvaltningar som berörs av 

beslutet, förutom OSF också tekniska förvaltningen, TFF och miljö-och 

stadsbyggnadskontoret, MSK. Tatjana, Helen och Rebecka tar frågan 

vidare. FUB anser att detta är oacceptabelt samt kräver möte med 

förvaltningsledningen om inget besked kan ges. 

• Vi vill även diskutera habiliteringsersättningen och hur den ska 

fördelas. Både vid deltid i DV och när DV sker utanför ön. 

Svar: Lisen berättar att vissa kunder som arbetar deltid inte fått ta del av det 

extra stadsbidrag som skulle delas ut till kunder i samband med jul (som en 

julpeng). Enligt Hanna har alla pengar via stadsbidraget använts.  Anna 

efterfrågar hur habiliteringsersättningen betalas ut samt uttrycker en 

fundering över om en leverantör får all ersättning men inte ger kunden hela 

beloppet. Helen uppger att det är upp till kund och leverantör att komma 

överens om hur och när kund får sin habiliteringsersättning. Det har inte 

kommit till stadens kännedom att någon kund inte fått full ersättning. 

Helen svarar att habiliteringsersättningen från kommunen om 10 kr/tim 

ingår i LOV-ersättningen och att de extra 10 kr/tim via stadsbidraget betalas 

ut separat till leverantören/utföraren. Helen har efter mötet haft kontakt med 

ekonom kring frågan och fått svar som också har mejlats ut till FUB. Se 

nedan: 

Rättelse: Habiliteringsersättningen ingår inte direkt i LOV-pengen så som 

tidigare uppgivits. Leverantör/ utförare i egen regi får en LOV-ersättning 

beräknad per dag av kommunen. De får därutöver en habiliteringsersättning 

om 10 kr/timme av kommunen och en habiliteringsersättning om 10 

kr/timme via stadsbidraget (totalt 20 kr/timme). 

Hur habiliteringsersättningen ska ges rent praktiskt till kund är en fråga 

mellan leverantören/utföraren och kund. Se inkopierad text från gällande 

förfrågningsunderlag. 

Leverantören ska ansvara för utbetalning av habiliteringsersättningen till 

kunden. Ersättningen är 10 kronor timme, men detta kan komma att 

förändras under avtalsperioden. Leverantören ska rapportera kundens 

närvaro varje månad på en faktura till Staden. Leverantören fakturerar 

Staden för utbetald habiliteringsersättning. 
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De extra 10 kr/timme som ges via stadsbidraget anges inte i 

förfrågningsunderlaget. Detta då det saknas beslut för om ersättningen ska 

kvarstå eller ej. Leverantörer/utförare har dock fått och får information om 

att kund ska erhålla denna ersättning och därmed 20 kr per timme. 

Vi talar om att det finns en skrivelse på stadens Ö-nät gällande 

habiliteringsersättning som är i behov av att uppdateras.  

Skrivelsen på Ö-nätet gällande habiliteringsersättningen har enligt uppgift 

lagts ut i samband med att vår nämnd beslutade att införa 10 kr mer per 

timme via stadsbidraget. 

Den extra ersättningen/julpengen betalades enligt uppgift ut inför julen 2020 

(som en engångsföreteelse) och alla pengar inom ramen för stadsbidraget 

förbrukades. Det gjordes inte någon extra utbetalning under 2021. De 

kunder som fick och skulle få ta del av julpengen var kunder som vid 

tidpunkten för utbetalning hade ett pågående beslut om daglig verksamhet. 

Detta innebär att nya kunder som tillkommit senare således inte har fått del 

av denna peng. 

FUB vill att staden skickar ut och informera samtliga berörda individer som 

har DV och deras företrädare om vad som gäller runt 

habiliteringsersättningen. Det finns behov av att vara tydlig här och det 

florerar onödiga spekulationer. Det ska framgå vad som gäller för deltid 

och för de som har DV i annan kommun.  

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

samhället. Vilka krisplaner finns, hur ser de ut och hur är det med 

tillgängliga skyddsrum? 

Svar: Det är sekretess på krisplaner och kontinuitetsplaner. Två av de 

grundläggande principerna för svensk krisberedskap är ansvarsprincipen och 

likhetsprincipen. Det innebär att vi som kommun med vårt kommunala 

ansvar så långt som möjligt ska se till att våra verksamheter fungerar på 

liknande sätt och att de kan upprätthållas trots störda förhållanden. För detta 

finns kontinuitetsplaner. Ett arbete med att revidera dessa pågår nu inom 

Lidingö stad. Att var och en själva har en god hemberedskap är också 

viktigt för att vi som kommun ska kunna prioritera att initialt hjälpa de med 

störst hjälpbehov i händelse av en kris.  

På Lidingö finns 417 aktiva skyddsrum med plats för 40 670 personer 

(källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Skyddsrum 

finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. De ska kunna skydda 

mot alla de stridsmedel som kan komma att användas i händelse av krig. De 

finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. 

När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt 

vanliga lokaler. Fastighetsägare har ansvar att underhålla skyddsrummet så 
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att det fungerar som det ska, att all utrustning finns samt se till så att 

byggnadens fasad är uppmärkt med en skyddsrumsskylt, det ska även finnas 

en skylt på väggen bredvid ingången in till själva skyddsrummet. En 

fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en 

bostadsrättsförening. 

MSB ansvarar inriktar och håller samman arbetet med att utveckla 

befolkningsskydd med varningssystem, skyddsrum och utrymning och 

inkvartering. MSB kontrollerar bland annat att mängden skyddsrum 

bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste 

skyddsrummets ägare åtgärda dem. 

Mer information om skyddsrum och var dessa ligger placerade finns på 

MSBs hemsida https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-

for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/   

Claes vill veta om personal är informerad, enligt Päivi är personal det till 

viss del men det pågår ett arbete med kontinuitetsplan varför de inte är 

insatta i alla frågor. 

FUB anser att det är viktigt att boendena är uppdaterade och informerade 

om sitt ansvar att hålla den hemberedskap som påbjuds för enskilda. FUB 

önskar få boendenas hemberedskap tydliggjord vid nästa möte.   

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

dagsläget? 

Svar: Status när det gäller covid-19 är att region Stockholm följer 

utvecklingen av sjukdomen. Lidingö kommun har kontakt med regionen 

både på övergripande och på lokal nivå. För att skydda de som är skörast i 

samhället så finns fortfarande riktlinjer från smittskyddsläkaren som gäller 

för kommunal vård och omsorg. Riktlinjerna är inte lika omfattande som 

tidigare och de tar upp vikten av basala hygienrutiner, bibehållen hög 

vaccinationstäckning bland både omsorgstagare och personal, möjlighet att 

hålla avstånd. 

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

en riskgrupp? 

Svar: Dos 4 eller som man säger ibland ”andra påfyllnadsdosen” är aktuell 

för de som bor på säbo, har hemsjukvård eller hemtjänst, är över 65 år, har 

immunbristsjukdom eller Downs syndrom. Den som har 

immunbristsjukdom får en kallelse från specialistvården och de med Downs 

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/
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syndrom vänder sig till sin vårdcentral. Hälsomottagningen har koll på sina 

patienter med Downs syndrom. 

Folkhälsomyndigheten har inte gått ut med information om att flera grupper 

ska erbjudande dos 4 ännu. En gissning är att alla vuxna kommer erbjudas 

dos 4 efter sommaren eftersom frågan kommer på tal då och då i möten med 

regionen. Men alltså tyvärr ingen mer info ännu. 

• Vi efterfrågar ett uppdaterat organisationsschema. 

Svar: Helen och Rebecka erhåller efterfrågade underlag från Tatjana och 

Päivi som bifogas protokollet. 

• Vad händer med FHP-arbetet? 

Svar: Se information från förvaltningen. 

• Vad händer med bostadsförsörjningen för de våra? Utan mer specifik 

information är det svårt att formulera detaljerade frågor, men vi vill 

se vilken plan som tagit fram. Vilka bostäder ska bytas helt, var ska 

det byggas nytt, vilka driftformer tänker man? Vilka ägandeformer? 

Hur ser tidsplanen? Avser man erbjuda individer att byta bostad? 

Tänker man erbjuda de som bor på annan ort att flytta hem, eller ”tar 

man hem kunder”? Finns mycket att fundera över. 

Svar: Se information från förvaltningen. 

Information från förvaltningen 

• Hanna redogör om bostadsförsörjningsplanen 

Svar: Hanna redogör det prognosarbete som genomförts i förvaltningen på 

framtida behov av LSS och SoL bostäder samt arbetet med att ta fram en 

risk- och konsekvensanalys över drifts och ägande former som bifogas 

protokollet.   

Beräkningarna utgår ifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) på hur beräkningar bör göras. Prognosen bygger på antal 

beslut i relation till befolkningsutveckling. Sedan har andra aspekter vägts in 

som eventuellt förändrad lagstiftning, praxis förändrade behov hos och hur 

de vill bo. Det finns också en mall för beräkning till prognosarbetet 

framgent. Hanna har även tagit del av FUB:s synpunkter som lämnats 

skriftligen där FUB efterfrågar boenden på Lidingö och att det finns en egen 

regi och inte bara privata alternativ. 
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Det är nu beslutat i OSN att utbytet av bostäder skall kommer ske enligt 

följande 

• 1. Att upphandla byggnation av bostäder enligt byggentreprenad 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

för tre fastigheter.  

• 2. Att upphandla byggnation av särskilda boenden enligt 

byggentreprenad inom socialpsykiatrin (SoL) för två fastigheter. 

•  3. Att dessa ovan nämnda fastigheter fortsatt ska ägas av staden.  

• 4. Att driften av dessa bostäder initialt ska utföras i kommunens 

egen regi. 

De bostäder som idag är upphandlade på olika sätt kommer att kvarstå, 

likaså kommer privata alternativ fortsatt finnas kvar inom LOV och 

slutligen kommer det även i bostadsbeståndet finnas kvar privata 

hyresvärdar.     

 FUB ställer sig positiva till detta beslut. 

Anna vill veta var det ska bli nya boenden, vilka boenden ska bytas ut och 

ersättas. Omsorgs-och socialförvaltningen arbetar på frågan, det pågår en 

process och samverkan mellan OSF och miljö- och stadsbyggnadskontoret, 

MSK och tekniska förvaltningen, TFF. Det är enligt Päivi svårt att uppge en 

tidsplan, detta då OSF inte ansvarar för alla delar och inte heller har all 

sakkunskap angående t.ex. brand, tillgänglighet och bygglagar som krävs. 

Päivi är delaktig i ett funktionsprogram ska tas fram och där FUB kommer 

bli remissinstans till detta program. Päivi berättar att det pågår en 

omvärldsbevakning där man bland annat tittar på upplands Väsby kommun 

som byggt flera LSS-boenden och ta lärdom av dem. Prognosarbetet ska 

justeras årligen. 

Staden återkommer till FUB angående vilka tomter och placering som 

är/blir aktuella.  

• Rebecka berättar om arbetet med handlingsplaner utifrån 

funktionshinderpolitiskt program.  

Svar: En sammanställning har gjorts över de önskemål och behov som 

framkom från enkäterna som gick ut till TR och KPR tidigare i år. Det har 

resulterat i en sammanställning på 24 sidor. Vi har haft möten både lokalt 

inom OSF och stadsövergripande mellan förvaltningarna där vi bearbetar 
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materialet. Vi arbetar med att se över vilka behov och önskemål som vi kan 

ta med oss till handlingsplanerna och med att ge återkoppling kring de delar 

där det kan finnas avgränsningar utifrån ansvar eller där vi av andra skäl inte 

kan ta oss an en del frågor.  

Målet är att skicka ut sammanställningen tillsammans med återkopplingen 

en vecka före TR och att vi sedan har en dialog kring detta på 

sammanträdet. Tanken var att involvera alla i en ”prioriteringsordning”, 

men än så länge har vi inte hamnat i ett läge där vi behöver prioritera 

aktiviteter.  

Handlingsplanerna för 2023 ska fastställas i oktober.  

Ny lättläst broschyr är på gång.  

• LOV-leverantörer 

Svar: Vi har godkänt Ersta diakoni som kommer att utöka med två 

gruppboenden. Ett för personkrets 1 och ett för personkrets 2, med sex 

platser i respektive gruppboende. Båda boendena ligger i Vallentuna. Avtal 

tecknas från 1 juni.  

Vi har fått två ansökningar om boendestöd. Vi utvärderar den enda och den 

andra har fått avslag på sin ansökan på grund av att de inväntar nytt IVO-

tillstånd. När de har fått detta kan de ansöka på nytt.  

• Revidering förfrågningsunderlag 

Svar: Vår målsättning är att valfrihetssystem inom bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS och vård- och omsorgsboende enligt SoL, ska 

tas till nämnd i september. Resterande valfrihetsområden inom hemtjänst, 

boendestöd, assistans- ledsagar- och avlösarservice samt familjerådgivning 

planeras att tas i nämnd under oktober och december. Förvaltningsjurist på 

OSF och jurist på upphandlingen är delaktiga i arbetet, detta för att 

kvalitetssäkra de juridiska aspekterna i underlagen.  

• Internkontroller 

Svar: Utvecklingsstaben har i uppdrag att genomföra internkontroller 

avseende utvalda fokusområden inom myndighetsavdelningarna OSF. Det 

handlar bland annat om att kontrollera att handläggarna beaktar 

barnperspektivet, följer barnkonventionen och följer upp individbeslut enligt 

gällande riktlinjer för uppföljning. Vi tittar också på om uppdragen 

innehåller tillräcklig och relevant information samt att handläggningstiderna 

följs.  
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• Omorganisation utvecklingsstaben 

Svar: IT-teamet som är en del av utvecklingsstaben kommer att brytas ut till 

en egen enhet med en ny digitaliseringschef. Det handlar om att renodla och 

lyfta fokus på IT- och digitaliseringsfrågor samt driva projekt inom detta. 

För övriga strateger inom utvecklingsstaben pågår ett arbete med att se över 

vem som ska göra vad. Det handlar om att dela gruppen i två områden där 

ena gruppen fokuserar på uppföljningar och avtalsfrågor, och den andra 

gruppen fokuserar på utredningar, riktlinjer och projekt.  

• MAS och HSL-strateg 

Svar: Nuvarande MAS har sagt upp sig och slutar sista juni. Rekrytering 

kommer att påbörjas och under tiden kommer tidigare MAS Cecilia 

Lewenhaupt finnas tillgänglig på deltid. Som en del i vår nya organisation 

ska det också rekryteras en HSL-strateg.  

 

Kommande möten:  

5 september kl. 13-15 

21 november kl. 13-15 

 

 


