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Hej alla, 
 
Under min semester åkte jag på en kulturell bussresa runt den grekiska ön. 
Den grekiske guiden undrade vart vi kom ifrån….då jag svarade ”Sverige” 
kontrade han med ” aha, Greta......hon är väl därifrån ”?! 
 
Utgick ifrån att den unge mannen inte menade Greta Garbo, utan den 16-åriga 
tjej som kämpar tappert för världens klimat.  
 
På TVn visades nyheter på grekiska, och där fanns minsann Greta Thunberg då 
hon läxade upp världens makthavare under klimatmötet i New York. 
  
Sin diagnos Aspergers syndrom är något hon beskriver som en styrka och fördel 
när det handlar om att se världen på ett annorlunda sätt! Heja, heja…. 
 
Unga förmågor finns även inom idrotten, oerhört spännande i tisdags då 19-årige 
Armand Duplantis tog silver i stavhopp under VM i friidrott. Inte att förglömma 
mannen med stålnerver, Daniel Ståhl, som fixade guld i diskus. Heja Sverige… 
 
Njut av den klara höstluften och naturens färger, nästa nummer den 17 oktober. 
//Helene 
      

   

 
 
 
 
 
 
 
Information om posthanteringen 
 

Från och med denna vecka börjar vi med nya rutiner för distribution 
    

av utgående post. 
    

Vi har inlett ett samarbete med Svensk Hemleverans som innebär att de 
    

kommer att hämta brev och även större utskick måndag-torsdag kl. 15 -16. 
    

Detta innebär också att det blir billigare att skicka brev jämfört med PostNords 
priser. En serviceavgift på 1 kr/brev tas ut för att bekosta hämtningarna.  
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Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kansliet, kommunikatörer, 
samarbetsorganisationer i län och regioner 
  
När Arbetsförmedlingen nu reformeras måste stödinsatser utformas som 
verkligen leder till jobb för våra medlemmar, skriver Funktionsrätt Sverige debatt 
idag i Tidningen Arbetet tillsammans med DHR, RBU, HRF, SRF, SDR, FSDB, 
Unga rörelsehindrade, Unga Reumatiker och Unga hörselskadade. 
 
”Trots att Sveriges ekonomi visar toppresultat och den svenska arbetsmarknaden 
under flera år varit rekordstark, är andelen arbetslösa bland personer med 
funktionsnedsättning fortfarande lika hög som vid den senaste lågkonjunkturen. 
Regeringen måste agera för en reformering av de arbetslivsinriktade stöden.  
Den mänskliga mångfalden måste vara utgångspunkt för politiken.” 
 
Vi blir jätteglada om ni läser, gillar, kommenterar och delar så mycket ni kan i era 
egna kanaler! 
 
Artikeln i tidningen Arbetet 
  
  
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 62  
www.funktionsratt.se    
 

https://arbetet.se/2019/09/17/de-arbetslivsinriktade-stoden-maste-reformeras/?fbclid=IwAR2E0f9l7uzfu2MddJEHVwulJB3m_-bdrB3UJEehjfoccUlOsDt_I8BrwXQ
http://www.funktionsratt.se/
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Idag skriver vi debatt tillsammans med Myndigheten för Delaktighet på 
altinget.se.  
 
Artikeln handlar om behovet av nya moderna stöd för personer med 
funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. Artikeln har redan fått 
viss uppmärksamhet, inte minst TT har nappat och det finns möjlighet att spinna 
vidare på detta. 
 
Vi blir väldigt glada om ni delar artikeln i era egna kanaler eller låter er inspireras 
till egna utspel. 
  
Artikeln på altinget.se 
  
   
Den 25 september presenterade Skolverket förslag till nya kurs- och läroplaner.  
 
Som vi ser det krävs mycket mer för en skola som inkluderar så många elever 
som möjligt. Idag skriver vi debatt på altinget.se om detta. 
 
Vi blir väldigt glada om ni sprider i era egna kanaler! 
  
Artikeln på altinget.se 
  
  
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 62 
www.funktionsratt.se    

https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/stoden-ar-anpassade-for-en-arbetsmarknad-som-inte-langre-finns
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/funktionsratt-sverige-andrade-kursplaner-racker-inte?fbclid=IwAR2zPnIzA7K98SOjKCzn7gzT7623C01kMzEwiv-xwNfz67s_K92L9IzpmE4
http://www.funktionsratt.se/


5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Imse vimse spindel Wow  

 

 Välkommen till sångstund med tecken som stöd. 
  Fredag den 4 oktober kl 10.  
 
 Logoped och sångerska Emma Dahlin Haglund lär ut tecken  
 (från teckenspråket) som stöd till populära barnsånger.  
 Efter sångstunden finns det möjlighet att ställa frågor om barns  
 språk och läsning.  
 
 Plats: Biblioteket i Skutskär, Ågatan 7A. 
  Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 
 

             Fri entré. Hörslinga finns.  

             Alla intresserade är varmt välkomna! 

             Ett evenemang i samverkan med Älvkarleby folkbibliotek 
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  Hur får man det att funka?  
 Tips på strategier för alla med ett utmanande 

 föräldraskap. 

  Föreläsning torsdag den 10 oktober kl 18–20. 

  

 Att ha barn med diagnos kan ställa stora krav på föräldraskapet.  

 Hör Jill Nyqvist berätta om livet med sin son som har adhd.  

 Om hennes samarbete med förskola och skola och om strategier 

 för att få vardagen att fungera och samtidigt själv må bra.  

 

 Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 i Uppsala.  

 Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 

 Fri entré. Hörslinga finns. 

 Alla intresserade är varmt välkomna!  

 I samverkan med Uppsala stadsbibliotek 
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Funktionsrätt Uppsala län tillsammans med Ge makten 
vidare och Litteraturcentrum Uppsala                                                                        
 

Inbjuder till Funktionsrätts kulturkväll 
Torsdag 10 oktober 2019 kl 17.00-19.00.  
 
Plats: Torget, Funktionsrätts kansli, Kungsgatan 64, Uppsala. 
 
* En kväll för människor med intresse för kultur och funktionsrätt. 
* Fika finns. 
 
Gäster/medverkande: 
 
Johnny Svahn, (S) 2:e vice ordförande, Kulturnämnden, Region Uppsala, inleder  
kvällen med att bland annat berätta om Kultur på recept, klockan 17.00 – cirka 17.20, 
sedan fortsätter kvällen med: 
 
Carl-Johan Bachofner, poet, översättare 
 
Azril Bacal, poet, översättare, akademiker, Uppsala universitet 
 
Janne Wallgren, ombudsman, Funktionsrätt Uppsala län 
 
Konferencier: Stina Rosén 
 
För mer information, kontakta Janne Wallgren, telefon: 072 – 532 45 22. 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
 
Eller www.litteraturcentrum.se 
 
VÄLKOMMEN! 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
http://www.litteraturcentrum.se/
http://www.litteraturcentrum.se/
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Tisdagen den 10 oktober skickade Funktionsrätt Uppsala län iväg tolv stycken 

Test-piloter från Enköping, Tierp och Uppsala med UL, 

Upplands Lokaltrafik:s lokalbussar, UL:s länsbussar och UL-tåg. 

 

Test-piloterna som skickades ut i Uppsala och Uppsala län har följande 

funktionsnedsättningar: 

ADHD, A - attention (uppmärksamhet), D – deficit (brist), H – hyperactivity 

(överaktivitet), D – disorder (störning) (2 personer) 

Allergi och överkänslighet (2 personer) 

Aspergers syndrom (1 person) 

Autism (1 person) 

Hörselskadad (2 personer) 

Rörelsehindrad (1 person) 

Synskadad (1 person) 

Lindrig Utvecklingsstörning (2 personer) 

Funktionsrätt Uppsala län har tagit fram ett antal frågor om och kring 

tillgänglighet/kollektivtrafik, som lämnades till alla resande Test-piloter. Svaren på 

frågorna redovisas här nedan: 
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Är biljettkontoret tillgängligt för alla? 

 

    JA (9 stycken)  NEJ (3 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Klurigt att veta var man köper biljetter i Enköping.  

 

 Finns det taktila gångstråk, stenplattor med speciella mönster som vägleder den 

synskadade rätt när han/hon ska gå på bussen/tåget? 

JA (9 stycken) NEJ (3 stycken) 

 

 Finns det upp- och nedfartsramper som inte lutar för brant för den som är 

rullstolsburen? 

JA (6 stycken) NEJ (6 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Såg ingen skyltning om lift på Upptåget. 

 

 Ages information om kollektivtrafikens avgångstid visuellt? 

JA (12 stycken) 

Kommentar från två test-piloter: - Förvirrat att klockan på UL-tåget var två 

timmar sen. 

 

 Avges information om kollektivtrafikens avgångstid genom utrop? 

JA (3 stycken) NEJ (9 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Inte på bussen mellan Tierp-Uppsala. 

 

 Är på- och avstigning barriärfri, med hjälp av anpassning mellan plattform och 

fordonshöjd och/eller ramp eller lyftanordning? 

JA (12 stycken) 
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 Är perrong/plattform rök- och doftfri? 

JA (6 stycken) NEJ (6 stycken) 

Kommentar från två test-piloter:  

- Det låg femton fimpar i busskuren i Tierp.  

- Papperskorgar med askkoppar på vid resecentrum i Uppsala, trots att det är 

rökförbud. 

 

 Hur är punktligheten, kom tåget/bussen i tid? 

JA (12 stycken) 

 

 Finns tillgänglighet till åtminstone en del sittplatser inom fordonet utan att behöva 

kliva trappsteg? 

JA (6 stycken) NEJ (6 stycken) 

Kommentar från två test-piloter: 

- Man fick ta två trappsteg upp även på bussen. 

- I vissa av bussarna höga steg för att nå stolen längst fram. 

 

 Finns säkra uppställningsmöjligheter för medförda barnvagnar, rullstolar och 

övriga hjälpmedel? 

JA (9 stycken) NEJ (3 stycken) 

 

 Finns det (för bland annat hörselskadade) visuell information om destination, 

färdväg och nästa hållplats? 

JA (9 stycken) NEJ (3 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: Hållplatsutropen var ljudlös, men man kunde läsa 

hållplatserna. 
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 Finns det (för bland annat synskadade) akustisk information om destination, 

färdväg och nästa hållplats? 

JA (6 stycken) NEJ (6 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Jag tyckte det var svårt att höra hållplatsutropen 

även utan hörselnedsättning. 

 

 Finns det djurfri del på tåget/bussen? 

JA (12 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Respekteras ej av djurägarna på Upptåget. 

 

 Är det starka dofter (parfym, rök och liknande) på tåget/bussen? 

JA (6 stycken) NEJ (6 stycken) 

Kommentar från en test-pilot: - Framförallt där djur är tillåtna. 

 

 Är toaletten tillgänglig för alla? 

JA (2 stycken) NEJ (3 stycken) FINNS INGEN (7 stycken) 

Kommentar från tre test-piloter: - Trasig på tåget!! 

Kommentar från en test-pilot: - Finns ingen på linjebuss. 
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 Hur är bemötandet av föraren/personalen? 

Kommentar från sex test-piloter: 

- Han var jättetrevlig! 

- Mycket bra! 

- De flesta är hjälpsamma. 

- Vissa är otrevliga och kollar ej biljetten. 

- 821an Jättebra! 

- Positivt överlag. 

 

 Övriga reflektioner: 

- Litet utrymme för resväska och annat. 

- Saknar trygghetsnummer att ringa, ta inspiration från SL. 

- Klockan på Upptåget visar fel tid. 

- Är man synskadad och ska byta buss i Tierp är det svårt att hitta själv, om 

inte tågvärden slutar sitt pass och därmed kan hjälpa till. 

- Chauffören på 821an föreslog att det ska synas i tidtabellen om bussen är 

en hög-golvare eller låg-golvare, som han kallade det. De höga är gjorda för 

att köra gods och är inte lätt-tillgängliga. Att få ut ramp kan ta upp till 15 

minuter. 

- Askkoppar bör tas bort på resecentrum i Uppsala och markera in var det är 

rökförbud på busshållplatserna. 

- Turlistan för buss 220 i Enköping är svår. 

- UL-center sa att bussen passerade Idrottshuset, det stämde inte med 

verkligheten. Tur jag valde GA-plan. 
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Uppsala Län 

 

Internationella Reumatikerdagen 

Reumatikerdistriktet Uppsala Län 

inbjuder till föreläsning och aktiviteter 

med Tema ”Rörelse” 

Tid: Lördag den 12 oktober kl 11-15 

Plats: Lokal ”Storan” 

Kungsgatan 62, 5 tr, Uppsala  

(hiss finns). 

Lämna om möjligt bilen hemma. 

 

Kl. 11:00  – 12:15  ”Kom igång med 

träning”.  

Föredrag av fysioterapeut Christina Emilson 

Kl. 12:15 – 13 Lunch 

Kl. 13 – 14 ”Rehab-yoga” Carina Järvi 

Kl. 14 – 15 Fika samt 

- Utställning av Vobis - tipsar om 

hjälpmedel 

- AQUA produkter AB - prov på badkläder 

 

Vi bjuder på lunch från Citysallad. 

Bindande anmälan senast den 8 okt till kansliet, 

e-post: reumatikerdistriktet@c.hso.se.  

Meddela ev. specialkost. 

Vid frågor, ring: 0733 833304. 

OBS! Den som anmält sig och fått förhinder måste 

avboka anmälan, senast 10 okt.  

Annars måste man betala 115 kr.  

OBS! Parfymfri lokal. 

Kom i tid. Varmt välkomna! 

mailto:reumatikerdistriktet@c.hso.se
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Hej, 
 
Här kommer årets enkät om tillgången till de grundläggande betaltjänsterna i Uppsala län. 
Länsstyrelsen undersöker varje år hur tillgången till de grundläggande betaltjänsterna har 
förändras under året, och vi vill nå både privatpersoner, företag och föreningar.  
De grundläggande betaltjänsterna är att ta ut kontakter, att betala räkningar över disk och 
dagskassehantering.  
Vi skulle bli glada om ni vill hjälpa oss att sprida årets enkät – genom er hjälp får vi bättre 
underlag och får ett större underlag för analys. Enkäten är öppen till och med 16:e oktober. 
  
Här hittar du enkäten: https://www.survio.com/survey/d/F6F8R0A5D3I2Z8K8S. 
Jag bifogar även enkäten i pappersform för den som hellre svarar på papper. Då behöver 
svaren komma in tidigare till oss så vi hinner registrera svaren tills den 13 oktober. 
  
Jag pratade med många av er förra året, och även i år kommer jag eller kollegan Ted Bergman 
att kontakta er i september/oktober för ett samtal.  
Några frågor som vi kommer ställa är: ser du någon förändring i att ta ut kontakter/betala 
räkningar/banka kassa jämfört med ett år sedan, vilka och hur, om det är någon särskild 
plats/bransch/målgrupp som inte har tillfredsställande tillgång, vilka utmaningar ser du för 
framtiden etc. 
  
Har du några frågor kan du gärna kontakta mig matilda.markne@lansstyrelsen.se,  
010- 223 34 46 eller Ted Bergman ted.bergman@lansstyrelsen.se, 010-223 34 01. 
  
Hälsar, 
Matilda Markne 
Landsbygdsprogrammet – Betaltjänster – Bygdemedel 
Länsstyrelsen Uppsala län 
  
Telefon: 010- 223 34 46 
E-post: matilda.markne@lansstyrelsen.se 
  
Besöksadress: Bäverns gränd 17 
Postadress: 751 86 Uppsala 
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
 

 
För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

  
 

https://www.survio.com/survey/d/F6F8R0A5D3I2Z8K8S
mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se
mailto:ted.bergman@lansstyrelsen.se
mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Enkät om tillgången till 

grundläggande betaltjänster år 

2019. 

Det här är en enkät om grundläggande betaltjänster. Genom att svara på enkäten 

hjälper du oss att kartlägga hur det fungerar att betala och ta betalt i Uppsala län - 

som privatperson, förening och företag.  

Med grundläggande betaltjänster menas att ta ut kontanter, betala räkningar över 

disk och att sätta in dagskassa/kassa.  

 

Stort tack för din medverkan!  

Matilda Markne, Länsstyrelsen Uppsala län  
 

 

1. Svarar du som:  

□ Privatperson  

□ Förening  

□ Företag  

 

2. Var bor du/har du verksamhet?  

□ På landsbygd (under 1000 invånare)  

□ I en mindre ort (mellan 1 000 till 3 000 invånare)  

□ I en stad (över 3 000 invånare)  

 

3. Vilken kommun bor du i/ har du verksamhet i?  

□ Heby  

□ Håbo  

□ Enköping  

□ Knivsta  

□ Tierp  

□ Uppsala  

□ Älvkarleby  

□ Östhammar  

 

4. PRIVATPERSON – kryssa i det som stämmer överens på dig  

□ Ej aktuellt - svarar inte privatperson  

□ Jag är 65 år eller äldre  

□ Jag har en funktionsnedsättning (en fysisk eller kognitiv nedsättning/variation)  

□ Jag är nyanländ till Sverige (har haft uppehållstillstånd i två år eller kortare tid)  

□ Jag söker asyl i Sverige  

□ Inget ovan  

 

5. FÖRETAG – kryssa i den bransch du är verksam inom  

□ Ej aktuellt – svarar inte som företag  

□ Besöksnäring  

□ Dagligvaruhandel  

□ Detaljhandel  
□ Inget ovan  
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6. Identifierar du dig som:  

□ Kvinna  

□ Man  

□ Vill inte svara  

□ Annat  

 

 

7. Har du under det senaste året haft problem med eller svårt att:  

(Kryssa för eller ringa in de svar som stämmer för dig)  

 

Ta ut kontanter ur 

automat  

Ja  Nej  Inte aktuellt  

Betala räkningar 

digitalt  

Ja  Nej  Inte aktuellt  

Betala räkningar 

över 

disk/manuellt  

Ja  Nej  Inte aktuellt  

Sätta in/bli av 

med dagskassa  

Ja  Nej  Inte aktuellt  

Bli av med 

kassan inom en 

förening, ex efter 

ett event  

Ja  Nej  Inte aktuellt  

 

 

 

 

8. Om du svarade ja på frågan ovan, vad är svårt eller problematiskt? (Om du svarade 

något annat kan du hoppa över frågan)  

 

Frisvar: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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9. Upplever du att det har blivit svårare nu jämfört med ett år sedan att:  

(Kryssa för eller ringa in de svar som stämmer för dig)  

 

Ta ut 

kontanter ur 

automat  

Ja, det är 

svårare  

Nej, det är 

samma  

Nej, det är 

lättare  

Inte aktuellt  

Betala 

räkningar 

digitalt  

Ja, det är 

svårare  

Nej, det är 

samma  

Nej, det är 

lättare  

Inte aktuellt  

Betala 

räkningar 

över disk/ 

manuellt  

Ja, det är 

svårare  

Nej, det är 

samma  

Nej, det är 

lättare  

Inte aktuellt  

Sätta in/bli av 

med 

dagskassa  

Ja, det är 

svårare  

Nej, det är 

samma  

Nej, det är 

lättare  

Inte aktuellt  

Bli av med 

kassan inom 

en förening, 

ex efter ett 

event  

 

Ja, det är 

svårare  

Nej, det är 

samma  

Nej, det är 

lättare  

Inte aktuellt  

10. Om du svarade ja på frågan ovan, vad har blivit svårare? (Om du svarade något 

annat kan du hoppa över frågan)  

 

Frisvar:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

11. Är det något mer du vill tillägga?  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

ENKÄTEN SLUT.  TACK FÖR ATT DU SVARADE!
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Välkommen på en halv dags workshop att prova på 
scrapbooking.  
Vi visar grunderna till hur man kan göra kort av olika slag.  
Ta gärna med ett fotografi att arbeta vidare med.  
Max 10 personer.  
Flera träffar kan ordnas senare om intresse finns. 
  
Föreningsgården ligger på Lövängsvägen 49, Uppsala (mellan 
Skarholmen och Vårdsätra Gård). För dig som inte kommer med bil 
eller cykel föreslår vi buss nummer 11 (hållplats Gullvivevägen). 
  

Tid:  Söndag den 13 oktober kl 13–17 
Plats:  Föreningsgården Ekolnsnäs  

 
KOSTNAD: 100 kr/person, inklusive allt material.  
Vi bjuder på kaffe/te, men ta med eget fikabröd.  
Anmälan senast den 6 oktober till anitaej@bredband.net eller ekolnsnas@gmail.com 
  
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Anita Elb Jorde, tel 073-383 33 04 
 

  
 
 
 

 

mailto:ekolnsnas@gmail.com
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 Samhällets stöd inför 
 att bli vuxen 
 Föreläsning måndag den 14 oktober kl 18–20 
 
 Vilka stödinsatser finns när man blir vuxen och har en 
 funktionsnedsättning? 
 Kurator från habiliteringen informerar om stödinsatser 
 från habiliteringen, överförmyndarenheten, socialtjänsten, 
 försäkringskassan, LSS och arbetsförmedlingen. 
 Kom, lyssna och ställ frågor. 
 För anhöriga och andra intresserade. 

 Fri entré. Hörslinga finns. 
 Plats: Östhammars stadsbibliotek, Klockstapelsgatan 2. 
 Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77. 
 Alla intresserade är varmt välkomna! 
 
 Ett evenemang i samverkan med Östhammars stadsbibliotek 
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Utan anhöriga stannar Sverige! Du kommer väl den 15 oktober!? 

Välkommen till en dag om anhörigstöd i samverkan. 

 

Vi träffas för att lära mer om varandras verksamheter och för att se hur vi 
bäst kan samarbeta för att anhöriga i Uppsala län ska få tillgång till stöd för 
egen del. 

Dag: Tisdag den 15 oktober 

Tid: kl 13 – 16 

Plats: Regionens hus, Storgatan 27, lokal Kungsängen, 5 tr. 

Osa: christianne.simson@regionuppsala.se 
 

Varma hälsningar 
Christianne & Janne 

    

 

 

 

 

Regionkontoret Storgatan 27 │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-
611 60 10 │ org nr 232100-0024 www.regionuppsala.se 

mailto:christianne.simson@regionuppsala.se
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 Att höra till – när hörseln sviker  
 Om att få livet att fungera när hörseln blir helt eller 
 delvis nedsatt. 
  Infotekskafé onsdag den 16 oktober kl 18–20 
  
 Vad menas med hörselnedsättning och dövhet?  
 Vad är skillnaden mellan vuxendöv och barndomsdöv?  
 Vilken typ av tolkhjälp finns?  
  Vem kan få det och när?  
 Socionom från Arbetsförmedlingen och personal från 
 Tolkcentralen berättar. 
  
 Infotekskafé: Personer med egen erfarenhet intervjuas.  

  Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, 
 S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala.  
 Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77.  

  Fri entré. Hörslinga finns.  
 Alla intresserade är varmt välkomna! 
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Schizofreni - ett tillstånd med ökad risk för 

stigmatisering -  

Information halvdag den 22 oktober 

Stigmatisering gäller inte bara schizofrena. Vi har samlat en rad kunniga 
krafter för att göra något åt detta. Ett viktigt seminarium. Kom! 
 
Kurt Nyberg, 
Ordförande IFS Uppsala 
073-073 46 52 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Varmt välkomna till seminariet  
 
Schizofreni - ett tillstånd med ökad risk för stigmatisering. 
 I nedanstående länk finns information om seminariet.  
 Anmälan görs längst ner i dokumentet. 
 

Anmälan 22 oktober 
 

Med vänlig hälsning 
Agneta Eklund 
 
Strateg kunskapsstyrning 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Regionkontoret 
agneta.eklund@regionuppsala.se 
018-611 61 78, 070 52 16178 
 
 

 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/32965962ECE17D27
mailto:agneta.eklund@regionuppsala.se
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Funktionshinderspolitiken 

 

 

Konferens om funktionshinderspolitiken och dess 
genomförande i Uppsala län | 25 oktober 

Välkommen till en regional konferens om funktionshinderspolitiken och dess 
genomförande i Uppsala län, med syfte att bidra till erfarenhets- och 
kunskapsutbyte mellan länets olika aktörer. Under dagen kommer teman som 
funktionshinderspolitiska strategier och planer, tvärsektoriell styrning 
samt jämställdhet och barnrättsperspektivet särskilt att belysas. 

Syftet med dagen är att bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte i frågor som rör 
det lokala och regionala genomförandet av funktionshinderspolitiken.  
Målet med funktionshinderspolitiken är ett jämlikt samhälle med mångfald som 
grund där alla har möjlighet att vara fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. 

Dagen riktar sig till såväl tjänstepersoner som politiker. Likaså till representanter 
från det civila samhället i allmänhet och funktionsrättsorganisationer i 
synnerhet. Sprid gärna konferensen i dina respektive nätverk! 

Konferensen är kostnadsfri. Länsstyrelsen står för lunch och fika. 
Meddela oss eventuella allergier eller kostpreferenser i samband med anmälan. 

Du kan läsa mer om konferensens tre teman genom att klicka 
här. 
 
NÄR: 25 oktober 2019. 
VAR: Park Inn, Storgatan 30, Uppsala. 
KOSTNAD: Ingen kostnad. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 oktober 2019. 
 
ANMÄLAN: Anmäl dig genom att klicka här. 

Är du i behov av teckenspråkstolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller 
annat typ av hjälpmedel? Meddela detta i samband med anmälan under 
"Meddelande till arrangör". 

 

 

 
 

 

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1E23-A16-237B-1a7d2a7ef465ffbeefddd53ef309e41a-5C
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1E23-A16-237B-1a7d2a7ef465ffbeefddd53ef309e41a-5C
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=1E23-A16-237B-5342bc583d1c6849f7cf45aa16d0397b-5C
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Program 

08:30-09:00 - Kaffe och registrering 

09:00-09:20 - Inledning och introduktion till länsstyrelsens funktionshinderspolitiska uppdrag 
Janni Bohman, Regional MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län  

09:20-09:40 Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning,  
Uppsala kommun 
Fredrik Larsson, Ordförande HSO Uppsala och ledamot i Uppsala kommuns handikappråd 

09:40 - 10:00 Likabehandlingspolicy och riktlinjer för arbetet med likabehandling,  
Region Uppsala 
Malin Ekström, HR-strateg/kompetensutveckling likabehandling, Region Uppsala (OBS! Preliminärt) 

10:00 - 10:15 Fika (15 min) 

10:15 -11.15 MFD:s digitala guide för framtagandet av funktionshinderpolitiska planer och 
strategier 
Pedro Landfors, Utredare, Myndigheten för delaktighet 

11.15 -12:15 Perspektivträngsel eller perspektivumgänge? Utmaningar och möjligheter med 
tvärsektoriell styrning och en mångfald av tvärperspektiv 
Petra Svensson, Postdok vid Linköpings universitet, Disputerad i offentlig förvaltning med inriktning på 
tvärsektoriell styrning 

12:15-13:15 Lunch (60 min) 

13:15-13:35 Brukarrevision av Östhammars kommuns funktionshinders- och pensionärsråd 
Elsa Kjellander, Brukarrevisor, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiU  

13:35-13:55 Jämställdhetsanalyser av individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning 
Anna Ud-din, Uppdragsstrateg, och Maria Norberg, processledare, Uppsala kommun  

13:55 -14:10 Fika (15 min) 

14:10-14:30 Kartläggning av skolors anpassning för elever med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer i Uppsala län 
Lisa Skiöld, Verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län 

14:30-15:00 Avslutande diskussion och summering av dagen 
Janni Bohman, Regional MR-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län 

 
 
 

Kontaktuppgifter: 
Janni Bohman, regional MR-samordnare 
janni.bohman@lansstyrelsen.se / 010-223 33 48 
Länsstyrelsen Uppsala län 

 

 

 

mailto:janni.bohman@lansstyrelsen.se
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Rapport från Rådet för delaktighets möte 12 september 2019. 

 

Som första punkt på mötet fick vi en information och diskussion om Regional 

utvecklingsstrategi. (RUS) 

Föredragare var Henrik Andreasson utredare vid Utredning och planeringsenheten.   

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en övergripande och långsiktig strategi. 

Strategin som ska pekar ut hur Region Uppsala, kommunerna i länet, näringsliv, myndigheter, 

universitet, civilsamhälle och andra aktörer i länet.   

RUS ska fungera som ett samlande och vägledande dokument för länets aktörer och är en del 

av ett statligt uppdrag. 

Just nu genomför Regionen uppföljningssamtal med bland annat kommuner, näringsliv och 

civilsamhälle för att samla in kunskap och erfarenheter till grund för revideringen. 

Revideringsprocessen sträcker sig fram till november 2020, då strategin är planerad att 

beslutas i Region Uppsalas regionfullmäktige. 

Regionen vill gärna ha med DIG och din organisation i detta arbete under hela processens 

gång. Arbetet för att ta fram nya RUS har just börjat med olika intervjuer av personer i 

regionens verksamheter och i möten med brukar organisationernas representanter. 

Nu var det rådet för delaktighets tur att komma med synpunkter och det hade vi. 

Vi lyfte bland annat att samarbetet mellan kommun och region måste bli bättre.  

En brukare av vård ska inte få falla mellan stolarna på grund av att regionen och kommunen 

inte kan komma överens om vem som är ansvarig för vården.  

Kollektivtrafiken ska så många som möjligt kunna använda för att transportera sig, även 

funktionsnedsatta. Slingutrop, anpassning av perronger med mera måste planeras.  

Råds-deltagarna hade många fler synpunkter.  

Kollektivtrafiksfrågor var planerad som en punkt med information och diskussion av ordförande 

Johan Örjes (C) i Trafik och samhällsutvecklingsnämnden.  

Tyvärr hade Johan fått förhinder.  

Kollektivtrafiken kommer att tas upp i rådet igen så fort som möjligt för deltagarna i rådet har 

många frågor att ställa.  
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Från Funktionsrätt Uppsala län kom följande punkt på dagordningen; 

Testpilot-Kollektivtrafiken tisdag 10 september 2019; 

Ombudsman Janne Wallgren från Funktionsrätt Uppsala län berättade om dagen   

Han var ansvarig och såg till att en grupp på 12 personer testade åkte kollektivtrafik i Uppsala 

län. Med sig på resan fick de en enkät med frågor som de skulle besvara om resan.  

Åtta av personerna hade rapporterat in sina enkäter när vi träffades torsdagen 12 september i 

rådet. Janne Wallgren återkommer med en sammanställning eftersom ytterligare svar från fyra 

deltagare väntas in. 

Personer med följande funktionsnedsättningar deltog i projektet:  

ADHD, Överkänslighet mot kemikalier, lätt utvecklingsstörning, hörselskada, synskada och 

afasi.  

Roligt nog var det många ungdomar som deltog.  

En sammanfattning kommer att skickas ut i Torsdagsbladet.  

Vid punkten information från Region Uppsala så ställdes frågor från Funktionsrätts deltagare 

om Psykiatrin med anledning av regionens ”Slutrapport Förbättring av barn och ungas psykiska 

hälsa”.  

I rapporten betonas olika sätt att stärka barns psykiska hälsa samtidigt som regionens 

pressade ekonomiska situation innebär nedskärningar.  

Rådet ska återkomma till frågan i samband med att motsvarande rapport angående förbättring 

av vuxnas psykiska hälsa beräknas bli klar senare i höst. 

Sista punkten för dagen var om Verksamhetsplanen för rådet.  

Har du några frågor, kontakta Tilda Holstius på Funktionsrätt Enköpings kansli.  

funktionsrätt.enkoping@gmail.com 

Eller lena.nilsson@ocdforbundet.se   

         lilian.am.larsson@gmail.com  

mailto:funktionsrätt.enkoping@gmail.com
mailto:lena.nilsson@ocdforbundet.se
mailto:lilian.am.larsson@gmail.com
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S lyfter frågan om yttre utrop; 
 
Interpellation till regionrådet Johan Örjes (C) 
Utropsinformation för synskadade med mera  
 
 

Vid det senaste sammanträdet med Rådet för delaktighet togs frågan om hållplatsutrop upp 
som ett icke infriat löfte från regionen.  
Det handlar alltså om att ge yttre information om bussens nummer och destination så att den 
som står och väntar vid hållplatsen kan vara säker på att kliva på rätt buss till rätt destination.  
 
Detta är en viktig service till alla våra resenärer men är direkt avgörande för den som har ett 
synhandikapp. Många resenärer på länets expressbussar har hört av sig och undrar om regeln 
om att före klockan 18 kunna kliva på även i den bakre dörren för de resenärer som har 
månads eller årskort.  
Allt för att göra ombordstigningen smidig och snabb. Tyvärr efterföljs inte denna regel vilket 
skapar onödigt lång väntetid och mindre nöjda resenärer. 
 
Jag vill med anledning av detta fråga regionrådet Johan Örjes: 
 
 - När bedömer du att löftet om hållplatsutrop kan vara genomfört? 
 
 - Vad avser du att vidta för åtgärder för att regeln om att även gå på i den bakre dörren på 
expressbussarna ska följas? 
 
 
 Helena Proos (S) 
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Utställningsperiod: 

24 maj– 27 oktober 2019 
 
 
 
 

 

 

100% kamp – Sveriges historia 

Välkommen till en utställning som inte lämnar någon oberörd!  
Kampen för våra demokratiska rättigheter är en viktig del av Sveriges historia 
och visar hur samhället har förändrats.  
Finns det något som du finner värt att kämpa för? 

Idéerna om politisk jämlikhet och rättigheter får genomslag under 1800-talet och 
förverkligas med demokratins stora genombrott i början av 1900-talet.  
Tack vare många människors politiska kamp växer nya rättigheter fram.  
Rätten att delta i allmänna val och att fritt uttrycka sin åsikt är några av dessa. 

Utställningen 100% kamp – Sveriges historia berättar om människor som har tagit 
strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och 
älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller 
ursprung. 

Orättvisor finns än i dag och rättighetskamper pågår fortfarande. 

Utställningen visar att rättigheter inte kommit till av sig själva, att människor kämpat 
för förändring. Kunskap om historien ger perspektiv på dagens rättighetsdiskussioner 
och visar hur rättigheter, som nu tas för självklara, en gång har kommit till.  
I år är det till exempel 100 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige.  
Snart är det EU-val och många medborgare utnyttjar kanske inte ens den rösträtt 
som generationer före oss har kämpat så hårt för. 

Upplandsmuseet har valt att komplettera utställningen med fler perspektiv och lyfter 
fram några frågor som är aktuella i vår region, som t.ex. kampen för Ungdomens hus 
i Uppsala. 
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Audioguide till utställningen 

Till utställningen finns en audioguide med elva korta ljudstationer. Audioguiden 
gjordes när utställningen stod i Stockholm. Några av föremålen som var utställda där 
har inte följt med på utställningens fortsatta turné, men informationen i ljudspåret är 
ändå relevant. 

Klicka på den länk som du vill lyssna på. Audioguiden går bra att lyssna på i 
utställningen i den ordning du själv vill. 

 Introduktion (0:48 min) 
 Rätten till kroppen (3:38 min) Lili Elbes manuskript var utställt i Stockholm. 
 Crossdressing (1:34) 
 Sockerförsöken (1:52) 
 Rätten till abort (2:38) 
 Rätten till en tro (2:06) Toraskåpet var utställt i Stockholm. 
 Rösträtt (2:55) Sjalen och rösträttskedjan var utställda i Stockholm. 
 Kampen för ett självständigt liv (2:38) 
 Rätten till kärleken (2:52) 
 Rätten till ett språk (2:58) 
 Rätten till asyl (1:59) Saker från flyktinglägret på Lovö var utställda i 

Stockholm. 

 

Utställningsperiod: 

24 maj– 27 oktober 2019 
Kontakt: 
För mer information kontakta utställningschef Maria Ljunggren, 018-16 91 40 
eller museipedagog Stina Flink, 018-16 91 42. 

Produktion: 
100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av 
projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Upplandsmuseet, Stadsarkivet och 
Folkrörelsearkivet i Uppsala samt Statsvetenskapliga institutionen/Uppsala 
Universitet. 
Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns 
museum, Sundsvalls museum, Historiska museet, Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek och Historiska museet. 
 
Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, 
Riksantikvarieämbetet och Region Skåne. 

Visningar: 
Olika tematiska visningar öppna för allmänheten genomförs under hösten, se 
vår kalender. 

 

https://www.upplandsmuseet.se/globalassets/utstallningsbilder/1.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/2-ratten-till-kroppen.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/3-crossdressing.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/4-sockerforsoken.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/5-ratten-till-abort.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/6-ratten-till-en-tro.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/7-rostratt.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/8-kampen-for-ett-sjalvstandigt-liv.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/9-ratt-till-karlek.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/10-ratten-till-ett-sprak.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/contentassets/233ed6160d3e4a2ba48329b16754a7f1/11-ratt-till-asyl.mp3
https://www.upplandsmuseet.se/handelser/
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EVA  MURANE  GRANTINA 
 

GRAFIK & MÅLERI 
 

I samarbete med Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64 

 
Förlängd utställning till 29/11/2019 

 
 

Öppettider: Måndag – Torsdag: klockan 09.00 – 16.00. Fredag: klockan 09.00 – 13.00. 
  

Varmt välkommen! 



31 
 

 
  

Tänkvärt 
 

"Livet är en stor tavelduk som du ska 
slänga så mycket färg på som möjligt." 
//Danny Kaye 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
018 – 56 09 11, 072-532 45 22 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

