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Styrelsemöte 2022-12-08  
       Närvarande:   Christer Olsson, Claes Lindahl, Mats Nelson, Ulla Boglind, Bo Nilsson och Elisabeth Assis.    

        

 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hemma hos Claes som hälsade alla välkomna och bjöd på en god kaka till kaffe och te. 

Ulla hade tagit med sina goda skorpor.  

Christer öppnade mötet. 

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 57.851 SEK på kontot.  

 

4. Samverkan med Staden 
På mötet måndag den 21/11  deltog från staden Hanna Hägerman, Rebecka Sundström, Tatjana Glinwood, 

och Päivi Kabran. Från FUB deltog Anna Berglund, Claes Lindahl och Elisabeth Assis. 

 

En kort sammanfattning av FUB Lidingös frågeställningar och stadens svar. 

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

över den verksamheten? FUB Lidingö menar att boendepersonal och assistenter inte har 

möjlighet att arrangera t.ex. lägerverksamhet, utan staden bör tillhandahålla olika verksamheter 

som den enskilde kan välja mellan. 

Förändringar införs på grund av praxis och har inte någon koppling till det ekonomiska läget. 

Assistenter och boendepersonal inom LSS planerar semester med individen. Man menar att  

individuella prövningar ska göras för att tillgodose behovet av semester och aktiviteter. 

De boendes önskningar ska dokumenteras och vara klart för att börja bearbetas direkt 

efter julhelgerna. 

• Varför är inte Lidingö med i ’fritidsnätet’? FUB menar att man tidigare varit med att finansiera  

fritidsnätet för att kunna samverka med hela regionen. Här finns flera aktiviteter att välja  

mellan. 

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

Päivi har inte kännedom hur fritidsnätet är/varit tänkt att fungera. Man tittar aktivt på aktiviteter 

som finns men bidrar inte. Päivi undersöker hur det bör hanteras. 

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

Man letar tomter för nybyggnation och möjlighet till inhyrning. En plan håller på att utarbetas och 

 FUB Lidingö har begärt att få samverka kring den. Ett möte ska hållas i början av december. 

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

Troligen vid årsskiftet. 

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

Arbetet pågår. 

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

kontaktmannen?  

Man menar att det finns rutiner för att gå igenom genomförandeplanerna med all personal. 

FUB Lidingö får indikationer på att det inte alltid fungerar utan det är endast kontaktmannen som  

följer planen. Om det inte funkar i enskilda fall kan man kontakta närmast ansvariga chef. 

• Hur har de olika LSS-enheternas ekonomi-utfall varit?  Hur säkrar man att inga fler besparingar 

införs? 

Ekonomin på grupp-och servicebostäder är bra, plus 2.4 mkr för det gångna året. 

Överskottet läggs i en buffert tillgänglig för hela staden. 
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• Hur stor andel av budgeten avsätts för personalens kompetensutveckling. 

Man jobbar inte med viss peng på det sättet. 

Man ser till behovet. Man har en långsiktig kompetensutvecklingsplan som sträcker sig till 

slutet av 2024. FUB Lidingö ska få ta del av planen. 

Vi efterfrågar också hur mycket pengar som använts till kompetensutveckling i slutet av 2023. 

 

Information från förvaltningen:    

• Synpunkter på FHP-foldern. 

FUB tycker den senaste versionen av foldern är OK. 

• Avtalsuppföljningar 

Pågår 

• Anhörigriktlinje 

Nya anhörigriktlinjer tas fram för att svara upp mot en ny nationell strategi för anhörigstöd. 

 

Hela protokollet finns att läsa på www.fublidingo.se under rubriken ’Protokoll 2022’. 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
På mötet onsdagen den 30/11 deltog Claes och Elisabeth. 

• Genomgång av läget för simhallsprojektet. 

Anna kommer att delges informationen för att kunna sprida vidare. 

• Handlingsplaner inom FHP börjar komma på plats. Flera förvaltningar har jobbat fram  

sådana. De ska behandlas i nämnden innan de ska verkställas. 

Rådet ska få tillgång till hela presentationen som gjordes för att kunna komma med synpunkter. 

• Ett beslut att lägga ner kommunens Taltidning har väckt ont blod. Det är diskriminering av synsvaga 

och icke läskunniga. 

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

 

6. LänsFUB 

• På LänsFUB har man haft en planeringsdag för det kommande året. 

 

7. Övrigt  
• Årsmötet är beslutat till lördag den 18 februari på Foresta. 

Budget för årsmötet har godtagits av styrelsen. 

• Ulla och Claes överraskade med tårta och äppelpaj på Allhuset den 9/11. 

Det blev mycket uppskattat. 

• Ett förslag att bistå/sponsra Allhuset med t.ex. gratis fika eller en middag vid något tillfälle  

diskuterades. Inget beslut är fattat. 

• Den 6/12 hade vi ett samverkanmöte med staden gällande våra synpunkter på ´Riktlinjer för 

nybyggnation av gruppbostäder enligt LSS’. Våra synpunkter uppdaterades på styrelsemötet och 

ska återkopplas till staden.  

• Staden planerar att införa en tjänst Digital Lots som ska supporta digital användning. 

Det finns ett önskemål från staden att få veta vilka aktiviteter och kompetenser som en Digital Lots 

kan bistå med. Vi har sammanställt en lista på vad vi ser som viktigt och som ska återkopplas till 

staden.  

• Vi gick igenom Aktivitetslistan. 
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8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdag den 19/1 2023 kl. 14.00 hos Jessica i Vallentuna. 

 

Årsmöte blir lördag den 18/2. 

 

Styrelsemöten för våren är planerade till: 

Den 2/2 hos Lisen o Christer,  

den 16/3 på Allhuset,  

den 20/4 hos Ulla,  

den 24/5 hos Nina, 

den 14/6 hos Anna. 

Alla möten börjar kl. 19.00 

 

 

 

Vi önskar er alla  

 

En riktigt                     

                                                   GOD JUL  

 

                                                                          och  ett                                                    

 

GOTT NYTT ÅR 
 

 

Styrelsen i FUB Lidingö  

 

 

 

                                   

__________________________ _________________________ 

Christer Olsson Elisabeth Assis 

Vice Ordförande Sekreterare  
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