
Frågor från FUB nästa möte 2023-02-27 

• Fritidsverksamhet och semesterverksamhet 

Eftersom staden tydligt driver att minska ner på semester- och kolloverksamheter så behöver staden 
klargöra hur konkret tänker ni er att behoven ska tillgodoses.  Anställs fritidsledare? Vem planerar 
resor och läger, etc? 

FUB anser att de olika boendena idag inte har vare sig kapacitet eller kunskap för att tillgodose 
behoven. Vi anser att det är ”kapital- och kunskapsförstöring” att inte låta Allhuset hålla och utveckla 
sin läger- och fritidsverksamhet. Det är FUBs åsikt att Allhuset ska ges utökade möjligheter att 
arrangera såväl olika läger och som andra fritidsaktiviteter, vilket skulle då skulle kunna ge de boende 
ett bra och anpassat utbud av aktiviteter att välja på.  

Boendepersonalen ska ges utökad tid till att medverka/ledsaga vid olika aktiviteter. 

Vi undrar på vilka grunder staden nu anser att den praxis som nu införs med minskade möjligheter till 
läger och aktiviteter tillgodoser individens behov. Finns det utredningar, vilka är underlagen? 

• Riktlinjerna för LSS handläggare – Vi tar upp denna vidare på mötet 

Men vad anses vara en individuell bedömning? Två individer med likartade fysiska problemkan ha vitt 
skilda mentala förmågor och behov. Individer som saknar daglig verksamhet kan ha andra behov än de 
som har sådan. Står nu praxis över en individuell bedömning? 

• Fritidsnätet – varför är inte Lidingö med där? Hälsans ö ska också bry sig om de funktionsnedsattas 
möjlighet till fritidsaktiviteter och varför samverkar man då inte med Stockholm och andra 
kommuner?  

Kvarstår från föregående möte 

• Boendefrågorna och plan framåt 

Vi har medlemmar som söker bostad men blir erbjuden Vallentuna, alternativt Kungen som planeras 
att stängas ner inom ett par år. Det upplevs otydligt, osäkert och frustrerande. 

FUB har länge påpekat vikten av att boende måste finnas och kunna erbjudas på Ön. Staden behöver 
efter många år av utredning komma med tydliga och konkreta planer för LSS boenden. När kan det 
förväntas? 

• Hur stor andel av budget, i kronor och procent, avsätts för personalens kompetensutveckling? 

Enligt föregående möte arbetades det med att ta fram individuellt planer för medarbetarnas 
kompetensutveckling under 2023 och 2024. FUB ser fram emot att få ta del av dessa och få en 
uppskattning på hur mycket staden lägger på personalens kompetensutveckling. 

Kvarstår från föregående möte 

• Hur ser organisationen ut nu? Vem gör vad nu? 

 


