
Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-12-06 

 

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv Ericsson, Kerstin Hallman, Arja 
Niskala, Lars-Erik Palm, Gustav Rehnby.  
Närvarande vid § 6: Karina Axe. 

1. Mötet öppnas. Val av mötesordförande. 
Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Lars-Erik Palm. 
 

2. Val av sekreterare. 
Till mötessekreterare valdes Ulla Elfving Ekström. 
 

3. Val av justerare. 
Till justerare valdes Kerstin Hallman. 
 

4. Dagordningen fastställdes. 
 

5. Protokoll från styrelsemötet 31 oktober, AU 1 november, julbrev och info-
brev nr 7 gicks igenom och frågor besvarades. 
 

6. Rapporter: 
- Karina gick igenom julbrevet om Steg för Steg. IFS/CS Steg för Steg är före-
slaget att få nerdraget verksamhetsbidrag med 250.000:- från socialnämnden 
i Stockholm. Ulla kommer att bjuda in handläggaren Emelie Steen för att få 
mer kunskap om anledningen till minskningen av bidraget.  
Staden ändrar prissättning för sysselsättning 1 juli 2019. De olika nivåerna 
tas bort liksom priset per pass. I stället kommer det att bli ett enhetspris för 
all sysselsättning. Steg för Steg behöver därför ändra sin prissättning. 
En diskussion om frivilligt arbete uppstod; Lars kan ev tillsammans med Siv 
ha en samtalsgrupp, själverfarna anställda kan ha kurs på arbetstid, Kerstin 
kan ha vis-stuga för deltagare och medlemmar och vi kan ordna öppet hus för 
deltagare, medlemmar, vårdgrannar och intresserade. Detta ska inte vara bi-
ståndsbedömt. 
Karina meddelar att facebook är aktiverat. 
-Lars-Erik informerade om den omorganiserade PO-verksamheten i Stock-
holm som nu har samma ledningsgrupp som Finsam. Ledningsgruppen är på 
så sätt på en högre nivå än tidigare och kan åtgärda de systemfel som PO rap-
porterar. På Finsams hemsida finns en insatskatalog över vad PO kan göra. 
Lars-Erik ordnar en länk till vår hemsida samt bjuder tillsammans med Ka-
rina in PO till Steg för Steg. 
- Arja, Lars-Erik och Ulla rapporterade från möte om ”färre återfall” med 
Lennart Lundin på Schizofreniförbundet 12 november.  Vi tar reda på hur 
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många återinläggningar och antal akuta besök som NSP respektive SSP haft 
2018. Lars-Erik gör ett utkast till brev och begär statistik över detta.  
-Informerades om att Metodboken är i slutfasen.  
- Lars och Ulla informerade om att erfarenhetsgruppens broschyr om till-
gänglighet lämnats till Steg för Stegs ”Delaktighetsråd” för synpunkter. Grup-
pen har haft besöka av två socionomstuderande som sökte personer med 
schizofreni att intervjua. Kent-Åke och Stefanie intervjuades, liksom Gustav 
från styrelsen. Ämnet var erfarenheter från hur bra personal kan hjälpa. 
 

7. GDPR. Inget att rapportera.  
 

8. ’Beslöts att: 
1. Lennart Lundin tillfrågas om att skriva förord till Metodboken under förut-
sättning att Ullabritt tycker det är ok. 
2. Föreningens årsmöte hålls torsdag 28 februari 2019 kl.17.00. 
 

9. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 24 januari 2019 kl. 13.30-16.00. 
 

10. Diskussionsfrågor. 
 a.  Föranmälda frågor:  
Föreningens ideella arbete i form av styrelsemöten, styrelsemedlemmars 
olika uppdrag inom kommun och landsting samt i särskilda arbetsgrupper, 
kommer att utvidgas och kompletteras med insatser i Steg för Steg.   
 
AU gör förslag till Verksamhetsplan 2019 och Ulla mailar den till hela styrel-
sen. 
 
b.  Övriga frågor:  
Diskussion om alternativa mått på vårdinsatser som t.ex. kund-/brukarnöjd-
het och  olika  modeller av patientforum.      
 

11. Mötet avslutades 
 
Vid protokollet:   Justeras: 

 
 
Ulla Elfving Ekström  Kerstin Hallman  


