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Styrelsemöte 2022-10-06  
       Närvarande:   Anna Berglund, Ulla Boglind, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hemma hos Ulla som bjöd på en riktigt god äppelpaj. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 60.592 SEK på kontot.  

 

4. Samverkan med Staden 
På vårt möte tisdag den 27/9 deltog från staden Rebecka Sundström, Heléne Furenius, Hanna Hägerman, 

Päivi Kabran och Tatjana Glinwood. 

Från FUB deltog Anna, Claes och Elisabeth. 

Bland annat diskuterades följande frågor i korthet: 

• Antalet inhyrda respektive anställda handläggare. 

Staden har 8 LSS-handläggare varav 2 endast arbetar med ärenden som rör barn. 

En inhyrd konsult har täckt upp för en långtidssjukskriven medarbetare och jobbar nu  

som extra resurs. 

Om en anhörig/gode man tycker att något inte fungerar med handläggaren ombeds man skriftligen 

ta direkt kontakt med Tatjana, så man får en möjlighet att utreda problemet.  

• Riktlinjer för LSS-handläggarna. 

Hanna har uppdraget att uppdatera nuvarande riktlinjer. Nu arbetar de med att titta på hur de ska arbeta  

med riktlinjer, hur de ska tas fram och vad de ska uppnå. De hoppas kunna arbeta med nya riktlinjer  

under hösten. 

FUB Lidingö har begärt att få vara delaktiga detta arbete. 

• Vad gäller kolloverksamhet behöver man veta hur många som vill ha det för att kunna planera. 

Boendena ska jobba med och anordna sommaraktiviteter för de boende. De har fått direktiv från politiken  

att ha rättssäker myndighetsutövning, vilket förväntas ge mindre antal insatser i from av kolloverksamhet. 

Därmed kan det bli så att färre enskilda får beviljat kollo, då behov av sommaraktiviteter tillgodosetts. 

• Anpassningar i särskilt anpassad bostad (LSS). 

Man har tagit fram nya rutiner för detta ändamål. Beslut är inte taget än men alla inblandade  

parter är överens om arbetsgången.  

• Friskvård på jobbet -DV. 

Alla arbetsgrupper jobbar med friskvård, men på olika sätt. Det finns ett speciellt program med olika 

teman som enheterna använder. Man har uteaktiviteter, t.ex promenader och man hyr Högsätrahallen  

några timmar i veckan. Det finns sittgympa och träningsgrupper på arbetstid. 

• Utrymme i lokalerna – DV. 

FUB tycker lokalerna i stadshuset är för trånga. Vi har fått veta att man t.ex. måste städa undan pågående 

aktiviteter för att frigöra plats att äta lunch. 

Från staden hävdar man att alla trivs och ingen har klagat. 

• Medtagen matlåda kan intas i personalmatsalen/ äta ute på stan 

Man anser att personalmatsalen är för stökig och bullrig och passar dåligt för vår grupp. 

Ibland planerar personalen tillfällen då man går ut och äter. 

• Det finns i dagsläget inga planer på att flytta Ögruppens butik till entréplanet. 

Man kan däremot tänka sig att ö-butiken har så kallade pop-up tillfällen i entrén och på andra  

centrala platser.  
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• Bostadsförsörjningsplanen och vad händer i Lojo. 

TFF (Teknik-och Fastighetsförvaltningen) tar fram en lokalförsörjningsplan där OSF(Omsorgs-och 

Socialförvaltningen) tar fram behovet av boende och TFF tar fram lokaler. 

På Lojo har den gruppbostad man tänkt bygga inte ansetts vara lämplig för LSS-boende och det blir därför 

ingen gruppbostad där. 

Istället fokuserar man nu på två tomter där detaljplaner ska tas fram och en gruppbostad på varje tomt  

byggas med plats för 6 boende i varje. 

På TFF har man anställt en projektledare, Sofia Otterheim, och som ska jobba med LSS-bostäder. 

• Nyinrättad tjänst: avtal-och boendesamordnare. 

Tjänsten är en stödfunktion för handläggarna. 

Funktionen ska avlasta handläggare med administrativa uppgifter, t.ex LOV- och individavtal. 

Behov av bostad och tillgång till lediga boenden ska bevakas.  

• Från förvaltningen informerades om att man nu ska ta fram handlingsplaner utifrån 

det funktionshinderspolitiska programmet (FHP). 

Handlingsplanen för OSF är klar och FUB har begärt att få ta del av den.  
• Funkisgruppen AB har godkänts som leverantör inom boendestöd.’ 

• Förfrågningsunderlag för serviceboende enligt LSS och omsorgsboende enligt SoL 

ska tas till nämnd i oktober. 

• Förenklad avtalsuppföljning pågår gällande vidtagna åtgärder för korttidstillsyn,  

LSS-boende samt hemtjänst. En varning har getts till Omsorgshuset för ej vidtagna åtgärder.   

• En omorganisation av staben pågår där en grupp ska arbeta med kvalitetsuppföljningar och  

LOV-avtal/frågor. En annan grupp ska arbeta med utredningar, riktlinjer policydokument 

och samverkan. Heléne kommer att ingå i uppföljningsgruppen och Rebecka samt Hanna i  

utredningsgruppen. 

 

Hela rapporten från mötet kommer att finnas på vår hemsida www.fublidingo.se. 

 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Från mötet onsdagen den 21/9 bland annat. 

• Man tog uppfrågan om boendestödjare för de med boende inom SoL. 

• Simhallsfrågor angående brandskydd/brandceller och frågan om varför det inte blir  

ramper från bassängplanet. 

• Vid tillgänglighetsproblem och dålig framkomlighet på gator och torg kontaktas  

Fredrik Svärd, som lovat vara behjälplig i sådana ärenden. 

 

 

6. LänsFUB 
• En ny ombudsman, Karin Törnblom, önskar tillsammans med Fabian Attila komma till  

FUB Lidingö på besök. 

Vi planerar preliminärt bjuda in dem till ett styrelsemöte den 2/2 2023. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Där finns mycket information att hämta. 

 

7. Rekrytering av nya medlemmar 

• Anna tog med och visade de nya foldrarna.  

Listan med platser att ställa ut dem på uppdaterades. 

Vi ska ta kontakt med Hantverkarna för att höra om de kan hjälpa oss med spridningen 

av foldrarna. 

Kontakt ska tas med staden om tillåtelse att få dela ut foldrar på boendena och hos  

LSS-handläggarna. 
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• Ett möte är inbokat med särskolans rektor Pernilla Hellberg den 25/10. 

 . 

 

 

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

• Anna ska träffa Magdalena Kydd, som jobbar för Asbergerförbundet. 

De ska gå igenom vilka frågor inom LSS som vi kan tänkas ha gemensamt. 

• Jessica i Vallentuna vill gärna få besök. Vi kommer att ha ett styrelsemöte hos henne i början av året 

2023. Preliminärt planerat till den 19/1 2023 kl.14.00. 

• Skicka gärna in din epostadress till fublidingo@gmail.com. 

• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. 

 

 

9. Kommande möten 
Höstens möten blir på torsdagar:  Den 3/11 hos Lisen o Christer samt 8/12 hos Claes 

med start kl. 19.00.  

 

Vi planerar preliminärt: 

Årsmöte den 18/2. 

Styrelsemöten: 

Den 19/1 kl. 14.00 hos Jessica i Vallentuna. 

Kl 19.00 den 2/2 hos Lisen o Christer, den 16/3 hos Claes, den 20/4 hos Ulla, den 24/5 hos Nina 

och den 14/6 hos Anna. 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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