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Styrelsemöte 2022-11-03  
       Närvarande:   Anna Berglund, Mats Nelson, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

       Från Allhuset deltog Josefin Viklund Levirinne. 

 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades på Allhuset där Josefin bjöd på kaffe och te med tilltugg. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Samverkan med Allhuset 
Josefin berättade om den verksamhet Allhuset har. 

• Korttidstillsyn för ungdomar från 13 år, i dag 14 inskrivna i verksamheten 
• Lägerverksamhet. I år har man haft 4 tillfällen, en skidresa, en utlandsresa och två resor inom  

Sverige. 

Lägren är för vuxna och åldersindelade, antingen 21-35 år eller 35 år och uppåt och har hitintills  

haft 12 platser. Förmodligen tvingas man sänka antalet till 10 framöver.  

Varje deltagare betalar en viss del av resan själv. 
• Lägerverksamheten kommer att bli mindre då de som bor på gruppbostad och har assistans inte  

kommer att bli beviljade i samma utsträckning, boendena ska tillgodose sådana behov framöver. 
•  Källängsgården har ordnat idrottskorttids på helger, men kommer att flyttas till Allhuset. Alla LSS 

verksamheter inom LKF (Lärande-och Kulturförvaltningen) kommer att ligga under samma enhetschef  

på Allhuset och Zenit. 
• Man har öppen verksamhet på onsdagskvällar med café med tema/aktivitet.  

Då är alla inom LSS välkomna att deltaga. 
• Det är tydligen bestämt att Fritidsnätet (hemsida med aktiviteter i regionen, www.fritidsnatet.se ) inte  

ska nyttjas. 

 

4. Kassarapport 
Vi har 58.767 SEK på kontot.  

 

5. Samverkan med Staden 
Nästa samverkanmöte är planerat till måndag den 21/11. 

FUB vill ta upp följande: 

• Hur ska man tillgodose behovet av lägervistelse och semester, när boendepersonalen ska ta  

över den verksamheten? 

• Varför är inte Lidingö med i ’fritidsnätet’? 

Då fritidsaktiviteter är viktigt för alla bör det vara naturligt att samverka med flera kommuner. 

• Hur framskrider bostadsförsörjningsplanen. Flera gruppbostäder är utdömda, hur ska de ersättas? 

• Det är sagt att Arbetshuset ska flytta till Sturevägen. När blir det? 

• Hur går det med arbetet att uppdatera riktlinjerna för LSS-handläggarna?  

• Hur förmedlas innehållet i IPn/handlingsplanen till alla medarbetare i boendet och inte bara till 

kontaktmannen?  

 

 

6. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Kommande möte är onsdagen den 30/11. 

• Det är dags att nominera ledamöter till nästa år. 

FUB Lidingö utser Anna och Claes. 
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• Hur arbetet med simhallen fortgår vill vi ha redovisat. Det är en viktig fråga för FUB. 

• Vi vill ha återkoppling på hur det går med handlingsplaner inom FHP för de olika 

förvaltningarna.  

Det är av största vikt att det inte utmynnar i papperstigrar som hamnar i byrålådan. 

• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, www.hejaolika.se.  
Där finns mycket information att hämta. 

 

7. LänsFUB 

• På styrelsemötet den 2/2 får vi besök av LänsFUB. Det är Karin Törnblom (ny ombudsman), 

Marcus Nilsson (föreningsutvecklare) samt Attila Fabian som kommer. 

  

8. Rekrytering  
• De nya foldrarna ska finnas på Allhuset. 

• Den 25/10 besökte Claes och Ulla särskolan i Bodal. 

      Noteringar från Claes:  

s 
       Från skolan deltog Pernilla Alm Hellberg (rektor) samt Ewa Dahlqvist (övergripande  
       specialpedagog), Marie Törnqvist Ullenius  (förstelärare och lärare i estetiska ämnen), Barbro  
       Gustafson  (samordnare) och Pelle Petterson (fritidsansvarig ).    
   
       Efter kort presentation av deltagarna och FUB pratade vi mycket om den grupp av barn och  
       deras föräldrar som är i särskolan idag. Gruppen skiljer sig mycket från tidigare när  
       Downföräldrarna var mycket drivande och engagerade. 

 
      Särskolan har verksamhet i Bodal och Skärsätra. När eleverna lämnar skolan väljer de flesta att gå 
      vidare till Gymnasier som drivs utanför Lidingö i Stockholm, Sollentuna och Täby primärt. 
      Elevunderlaget är för litet för att kunna erbjuda ett bra alternativ på Lidingö. 
      Gymnasiesärskolan har fått en stor bredd med olika inriktningar där de drivs. 
       
     Särskolan är också ansvariga för Allhuset, Zenit och KTT (korttidstillsyn) i Skärsätra.  
     KTT har utvecklats inom och i skolans lokaler. Här erbjuds avlastning för barnen. 
     Villa Skärsätra är omgjort till korttids för de med stora omvårdnadsbehov. Särskolan har öppnat ett 
     eget Fritids i sina lokaler som även erbjuder avlastning. 
     Skolan är villig att erbjuda Kolloverksamhet för vår grupp av barn/ungdomar. OSF vill ta bort 
     möjligheten till sommarkollo redan sommaren 2023! Det saknas ekonomiska medel. 
  
     Totalt 42 elever går i särskolan idag. 
     Vi fick ett mycket positivt intryck av vad skolan idag står för och driver. 
     De pratar gott om Allhuset och Zenits verksamheter. 
  
     Barbro och Pelle bad FUB att komma till deras ”Fritidsfika” som de arrangerar varje termin för att  
     där träffa föräldrar i ett forum där de kommer på plats för att hämta upp sina barn. Föräldramöten  
     är ett komplement men där deltar sällan lika många föräldrar. De fokuserar på de enskilda planerade 
     utvecklingssamtal. 
     Vi kommer att få datum för Fritidsfika via mail från Pelle till vår infomail.  
  
    Skolan vill förutom att vi kan värva medlemmar utveckla stöd och samarbete med FUB Lidingö. 
    De ser oss som en erfarenhetsresurs som många föräldrar behöver. Föräldrar idag är oroliga för vad  
    som händer efter skolan och då först med boende samt daglig verksamhet/arbete. 
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   Särskolan i Sverige byter namn 1/1 2023 till Anpassad Grund/Gymnasie Skola vilket känns rätt 
   Varje elev ska kunna få den utbildning som hjälper dem till att på bästa sätt uppnå målen. 

 

 

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

• FUB Lidingö bjuder på överraskningstårta på Allhuset den 9/11. 

• Anna har träffat Magdalena Kydd som jobbar för Asbergerförbundet och har också erfarenhet av  

FUBs arbete. Det finns flera gemensamma beröringspunkter där vi kan samarbeta och  

utbyta information. T.ex skriva i tidningen gemensamt. 

 

10. Kommande möten 
Höstens möten blir på torsdagar:  Den 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 på Allhuset, 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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