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Hejsan i höstrusket, 

I helgen begav jag mig ut den förmodade svampskogen hemma i Vattholma, 

laddad med korg, svampbok och kaffetermos. 

Efter flera timmars ihärdigt letande under lerig mossa, träd och sten gav jag 

upp. Mindes med nostalgi plockandet på Väddö - där tjoade man av glädje, 

krälade runt på marken och håvade in mängder av höstkantareller. 

Nästföljande dag blev det en runda i elljusspåret, utan den minsta tanke på 

svamp. Jag vek ändå av några meter in i skogen och då plötsligt händer det;  

blicken fastnar av en slump på ett enormt gäng trattisar som brer ut sig i 

solstrålarna mellan träden. Rena trissvinsten alltså, när man minst anar det.  

Så ut i skogen och njut, med eller utan bär och svamp, nästa Torsdagsblad den  

31 oktober. 

Ha de fint, 

Helene 

Att synas i höstmörkret; Personskadeförbundet, RTP,  

bjuder på en reflex, varsågod att hämta i receptionen! 
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Hej! 
 
Idag skriver vi debatt i Dagens Samhälle om vikten av att aktivt involvera 
civilsamhället i alla beslut som berör utformningen av samhället. 
 
Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla 
demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en 
likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska 
representera patienten.  
Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja 
vem som ska representera dem? 
  
Eftersom frågan berör samtliga medlemsförbund har vi valt att underteckna 
denna artikel själva. Ni är med i kraft av våra medlemmar. 
 
Denna artikel är mycket viktig eftersom den berör vår möjlighet att påverka alla 
beslut som berör oss. Nu är det vårdens utveckling som står i fokus med vi ser 
liknande tendenser inom andra områden. 
  
Dela så mycket ni kan i era egna kanaler och följ gärna upp med egna utspel!! 
  
Artikel i Dagens Samhälle 
  
  
   
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.dagenssamhalle.se/debatt/regionerna-stanger-ute-patienterna-fran-inflytande-29562
http://www.funktionsratt.se/
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Sammanfattning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2019-09-13 

Temadagen i juni - reflektioner 

Konventionen för mänskliga rättigheter: Från funktionsrättsrörelsen tycker man det är viktigt 

att beslutsfattare har kunskap om konventionen för mänskliga rättigheter och föreslår en 

utbildningssatsning för Kommunfullmäktige, nämnder och förvaltningar. 

Genomlysning av brukarråden: Vad tycker Kommunstyrelsen i frågan om hur Kommunala 

Handikapprådet ska fortsätta sitt arbete? 

Planprocesser, ombyggnader av gator mm: Hur ska rådet utveckla sitt arbete med att 

hantera inkomna synpunkter?  

Det är viktigt att frågor från HSO dokumenteras så att det går att följa vad som sägs i 

samverkansfrågor. 

Det är viktigt att lyfta Programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

så att dokumentet hålls levande. 

Det finns en problematik med kontinuiteten hos kommunens tjänstepersoner när det gäller 

inkomna synpunkter i olika frågor. Det är också viktigt att politiken regelbundet följer 

politiska skrivelser för att på ett bättre sätt kunna agera i olika frågor. Observera 

Myndigheten för delaktighet, MFDs kritik mot Uppsala kommun som handlade om enkelt 

avhjälpta hinder, vilken lämnats till diskrimineringsombudsmannen för 13 år sen.  

Information från brukarombudet 

Brukarombudet Kristina Bromark informerar. Fokus i arbetet har hittills legat på att 

synliggöra rollen och uppdraget. I brukarombudets rapport 2018 gjordes en kartläggning 

utifrån föreningsperspektiv. Där lyftes maktobalansen vilken försvårar samarbetet mellan 

organisationer och kommunen. Nu kommer en rapport utifrån förvaltningarnas perspektiv.  

Kristina informerar om att hon kommer att vara tjänstledig för att forska om inflytande och 

att det kommer att tillsättas en vikarie. Det är inte klart vem som kommer att vikariera. 

Kristina gör en överlämning till vikarien. Hon kommer att fortsätta att arbeta med 

kartläggningen under hösten på 20% och nås fram till och med 31 december. 

Tips för att förkovra sig: MR-dagarna, mänskliga rättigheter, 14-16 november i Linköping. 
 

Rapport från föreningarna 

HSO Uppsala: 
Färdtjänstproblematiken har tagit mycket tid. 
En annons om att anställa en ombudsman kommer att gå ut. 
Ett arvsfondsprojekt om att öva sig i samtalsdemokrati har startats. Omsorgsförvaltningen har 
gjort en skrivelse om att mer brukarmedverkan ska rymmas i LSS-rådet. 
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Synskadades riksförbund: 
Förbundet har tillsammans med gatu- och samhällsförvaltningen en gemensam trafik- och 
miljögrupp vilken fungerar bra. Man tittar bl a på innemiljön i stadsbiblioteket där man hittat 
brister. En annan punkt är färdtjänsten. 

Neuro Rehab C- län: 
Den 28 september hade man föreläsningar om rehabilitering och friskvård i Vaksalaskolan för 
allmänheten. 

LSS-rådet: 
Frågan om hyressättningen i LSS-bostäder är lyft många gånger. De boende ska inte ha 
kostnader för gemensamma utrymmen men detta fungerar inte. Önskemål finns om att alla 
politiker tar med frågan till sina respektive partier för att sedan få den lyft nationellt. 
Kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en utredning om fritid och kultur. 
Man kom fram till att det finns brister när det gäller fritidsaktiviteter. Problemet består i att 
information om aktiviteter inte når berörda personer och att det är svårt att söka/hitta 
information. Ett annat problem är att individer inte blir beviljade ledsagning. Det behövs en 
sambandscentral. 
 
Omsorgsförvaltningen har lagt ned samverkansforumen för boende samt myndighetsutövning. 
Frågor som rör LSS och SoL och som tidigare hanterades i samverkansforumet för 
myndighetsutövningen ska från och med hanteras i LSS-rådet.  

Svenska OCD-förbundet:  
Förbundet har fått pengar från postkodlotteriet i syfte att väcka kunskap och utbilda i skolor för 
att hjälpa barn och ungdomar som kan ha OCD. Kunskapen om OCD, som är en folksjukdom, 
är låg. Två skolor i Uppsala kommun är med och insatser pågår under september. 

Rapport från nämnderna 

Kultur- och fritidsnämnden: 
Det är viktigt att uppmana de olika nämnderna att se över hur man arbetar med Programmet 
för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Plan- och byggnadsnämnden: 
Jenny Björnström tjänsteperson, kommer att ta upp Programmet för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Eva Adriansson tjänsteperson, kommer att ta upp Enkelt 
avhjälpta hinder.  

Arbetsmarknadsnämnden: 
Nämnden ställer sig positiv till en dragning om hur man arbetar med Programmet för full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Omsorgsförvaltningen: 
I nämnden är varje punkt i verksamhetsplanen knuten till Programmet för full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Angående de samarbetsforum som togs bort är syftet att 
istället utvidga och utveckla LSS-rådet.  

Socialnämnden: 
Ingen rapport vid detta tillfälle men kommer vid rådets nästa möte. 

Kommunstyrelsen: 
Frågan om hur arbetet med Programmet för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning sker är ställd till förvaltningen. Svaret är att programmet är inarbetat i det 
ordinarie arbetet. Ett exempel är dialogform för den speciella målgruppen.  
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Utbildningsnämnden: 
Perspektiven är inarbetade i verksamhetsplanen. Det finns en planering för särskild dialog 
med OCD-förbundet, Autism- och aspergerföreningen m fl. Genomgång av Programmet för 
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning gjordes i juni och vilka utmaningar de 
olika skolformerna såg. 

Ge makten vidare om hur vi kan arbeta med tillgänglighet  

Thomas Kjellberg, Lotte Sederholm och Magnus Lindén berättar. 

Delaktighet är grundidén i projektet men vad innebär delaktighet egentligen? Målgruppen 

kan vara svår att få med i delaktighet. Det finns olika arbetsgrupper som arbetar i så kallade 

slingor. Man utgår inte från någon direkt ram utan låter deltagarna forma arbetet. 

Reflektioner: 

Enskilda ställen och aktiviteter kan i sig vara tillgängliga men helheten hänger inte ihop, t ex 

att ta sig till och från en aktivitet, boka biljetter mm. 

En badplatsplan som handlar om tillgängligheten på alla badplatser är på gång att beslutas. 

Alla idrottsplatser, naturstråk mm behöver ses över.  

Konståkningshallen i Gränby är ett exempel på att själva stället är tillgängligt, men det är 

svårt/går inte att ta sig in. 

Tillgänglighet handlar inte bara om att kunna ta sig fram med rullstol eller om fysisk 

tillgänglighet på annat sätt, utan även om psykisk tillgänglighet. Kommunen behöver tänka 

större. 

Ge makten vidare vill slå ett slag för de metoder som tagits fram och används där. 

Brukarrevision är ett annat sätt. Nämnder får gärna höra av sig till Ge makten vidare och 

lämna fler uppdrag. 

 Information från färdtjänsten om det nya avtalet och starten 

Susanne Afzelius upphandlingschef, Roger Lindström områdeschef och Rickard Malmström 
kommunalråd informerar. 

Färdtjänsten har inte fungerat sedan terminsstarten. Alla inblandade är överens om att det är 
ett stort problem. Avtalet innefattar skolskjuts, färdtjänst och daglig verksamhet. 
Tilldelningsbeslut gick ut i oktober 2018. Besluten överklagades och överprövades. Avtalet 
tecknades därför först i maj med avtalsstart 19 augusti.  

Faktorer som påverkat starten på det nya avtalet är bl a att flera av leverantörerna hade 
problem att leverera. För att lösa situationen har tilläggsbeställningar gjorts till alla leverantörer. 
Omsorgsförvaltningen har ställt upp och kört med egna bilar. Knivsta kommun har också ställt 
upp och kört så mycket som möjligt. De senaste dagarna har alla transporter kunnat 
genomföras men fortfarande förekommer förseningar.  

Reflektioner/frågor och svar: 

Fråga: Fordonet är bara en del av resan, finns det krav på chaufförerna i avtalet? 
Svar: Ja, det finns krav om 19 uppföljningspunkter varav en del rör chaufförerna men 
kravställning utifrån specifika diagnoser finns inte. Kvalitetsparametrarna är ställda som 
skallkrav. Uppföljningspunkterna är kopplande till vitesföreläggande. 
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Fråga: Vilka lärdomar har förvaltningen dragit? 
Svar: Från nämndens sida har det inte funnits en riktigt tydlig informationsstruktur vare sig till 
de resande eller internt. Detta kommer att ses över. Det finns fortfarande en oro men 
situationen kommer löpande följas upp så att det fungerar framgent.  

Fråga: Problemen är inte nya - bara värre. Bilar kommer inte i tid, resenärer blir avsatta på fel 
ställe - många chaufförer har inte lokalkännedom – det förekommer att chaufförer skyller på 
GPS-funktionen, finns det belägg för att samordningen ger vinster?  
Svar: Huvudsyftet är inte ekonomisk vinning utan att få fordon att räcka till. Det finns problem i 
sambandscentralen.  

Fråga: Vilken typ av ersättning kommer de som drabbats att få?  
Svar: Det finns inte reglerat utan det behövs underlag från förvaltningarna hur situationen ska 
hanteras. De drabbade behöver lämna in anspråk på ersättning. På de frågor som är skriftligt 
inlämnade lämnas skriftliga svar.  

Fråga: Hur kommer hela situationen att utvärderas och hur kommer brukare att involveras? 
Svar: Utvärdering sker kontinuerligt vilket tillsammans med avvikelser och utdelade viten blir ett 
underlag. 

Förslag från HSO: HSO består av ca 30 föreningar som kan bistå med kunskap och 
synpunkter. Använd Ge makten vidare och låt personer med intellektuell utvecklingsstörning ge 
sin syn. 
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 STROKE Uppsala 

 
 
 
 
 

Program hösten 2019 
 

Kamratträffar          kontaktperson Finn 018-56 09 16 

ONSDAGAR  kl 12-14, lokal  HSO  Kungsgatan 64                                     
september     4, 18                                          november    13, 27 
oktober           2, 16, 30                                   december    11 

 

Medlemsmöten          kontaktperson Finn 018-56 09 16 

 TISDAGAR kl 18.00   lokal ”Storan” Kungsgatan 62  Vån. 5 
 

September  24/9    Musikqizz 
Oktober       22/10  Anhörigcentrum informerar om vad kommunen kan hjälpa oss med 
November   19/11  Francesco Kovács – en överlevare - berättar om  ”Gulag-gången” 

December    12/12  Lucia-gröt 
 

Pubträffar          kontaktperson Finn 018-56 09 16 

TORSDAGAR kl. 16.00   på   Katalin Pub 19, Svartbäcksgatan 19 tel. 018-12 26 80 
 

12 september 
10 oktober 
14 november 

 

Andra aktiviteter 

MINDFULLNESS- kurs 
 

9/10, 23/10, 6/11, 20/11 
Kostnad: 300 kr 
Anmälan till Anneli 0708-653 402 
senast 1 oktober 

UTFLYKT med UPPLANDSSTIFTELSEN 
 

Tisdag 1 oktober kl. 13-15 

Samling vid Gläntan, Statsskogen Norby-
vägen. 
Anmälan t. Kerstin A   076-1012737 

 
 

STROKE Uppsala Styrelse: 
ordförande Maria Norrman-Erixson, 0730-93 75 79     ledamot Finna Hedman 070-274 14 90 
sekreterare Kerstin Buckley , 070-7913920                      ledamot Kerstin Angeldahl 076-101 27 37 
kassör  Anneli Djurklou, 0708- 653 402                            ersättare Barbro Hedlund, 070-357 80 88 
                                                                                                 ersättare Rolf Hemlin, 076-860 49 24 
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STROKE - Kan du AKUT-testet? 
 

Här kan du se en kort film om 

varningssignalerna vid stroke.  

Lär dig känna igen signalerna genom att 

göra AKUT-testet.  

Hjälp oss att sprida AKUT-testet så att vi 

kan rädda fler liv. 

https://www.youtube.com/watch?v=yjjf

slJ824o#action=share 

Skriv ut AKUT-testet 

Du kan också skriva ut AKUT-testet och sätta 

upp på väggen.  

Skriv ut AKUT-testet (pdf) 

Vad är symtomen på stroke? 

•  Ansiktet hänger. Förlamning i 

ansiktet? 

•  Kroppsdel. Ena armen kan inte 

hållas i luften i tio sekunder. 

 •  Uttal. Språket är sluddrigt och 

orden kommer fel. 

•  Tiden är dyrbar.  

 

       Ett symptom räcker.  

    Ring omedelbart 112! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yjjfslJ824o#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=yjjfslJ824o#action=share
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Sjukdomar/Hj%c3%a4rta/AKUT_skriv_ut.pdf
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 Agera mot förtryck: Funkofobi  
Stadsbiblioteket torsdag 17 oktober kl 17.30–19.30  
 
17.30–18.30 Palle Storm, socionom och Fil. Dr, talar om funkofobi, 
förtryck och diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.  
Efter föreläsningen kan du som vill delta i civilkurageträning.  
Öva på att ingripa i situationer när någon blir utsatt.  
 
18.30 Fikapaus  
 
18.45-19.30 Civilkurageträning med Vardagens civilkurage 
  
Fri entré.  
 
Plats: Mallas sal. Inga biljetter, ingen föranmälan.  
 
Samarrangörer: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Vardagens civilkurage 
Uppsala, Sensus, Bilda.  
Detta är en del av programserien Agera 2019.  
Läs mer på www.bibliotekuppsala.se/agera 

 
 
 
 
 

http://www.bibliotekuppsala.se/agera
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Var inte unik, var dig själv  

Om att acceptera sig själv och passa in.  

Föreläsning torsdag 24 oktober kl 18–20  

 

Många med add, adhd, autism, dyslexi med mera kämpar för att acceptera sig 
själva, och att samtidigt få passa in. Jonas Wik har autism och add. Han har 
mött hundratals personer och samlat förslag på hur du kan vara din alldeles 
egna person – utan pressen att alltid vara ”unik”. Varning för skratt och glädje! 

 Plats: Heby bibliotek, Kyrkogatan 2. Anmälan till: 
infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77.  

Fri entré. Hörslinga finns.  

Alla intresserade är varmt välkomna!  
Infoteket i samverkan med Heby kommun. 
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Diskrimineringens ABC 

Om diskriminering vid funktionsnedsättning.  
Vad gör jag? 

Föreläsning onsdag 30 oktober kl 18–20 

Vad menas med diskriminering? Vad säger lagen?  
Hur hänger ojämlikhet ihop med normer och makt? 
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) hjälper oss att reda  
ut begreppen och tipsar om vart vi kan vända oss när vi blir 
diskriminerade. 

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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Inbjudan till frukostseminarium: 
Hur kan UDL bidra till en mer inkluderande skola? 
 
Varmt välkommen till ett frukostseminarium om vad som behöver göras 
för att skapa en mer inkluderande skola. 
 
Hur kan det pedagogiska konceptet Universell design för lärande, 
UDL, bidra till en mer inkluderande skola – och vilka erfarenheter finns 
hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta? 
 
Medverkande: 
• Elaine Kotte, universitetslektor, Malmö universitet. Elaine Kottes avhandling från 
2017 har titeln ”Inkluderande undervisning, Lärares uppfattningar om lektionsplanering 
och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv”. 
 
• Aida Kotorcic, grundskolelärare på Sollentuna International School.  
Aida Kotorcic har varit med i implementeringen av UDL i Sollentuna kommun sedan 2016. 
Dessutom utbildar och handleder hon kollegor inom Sollentuna kommun i UDL. 
 
Moderator: Stefan Åkerberg, utredare på Funktionsrätt Sverige. 
 

Tid: Den 7 november kl 08-09.45 
Lokal: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A i Sundbyberg, våning 4 
 
Vi bjuder på frukost! Du kan ange konstönskemål i anmälan. 
 
Du gör anmälan via kalendariet på webbplatsen funktionsratt.se. 
 
Länk till anmälan: 
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-udl-bidra-till-en-mer-inkluderande-skola/ 
 
Sista anmälningsdag: den 4 november 
 
Seminariet arrangeras inom ramen för det treåriga projektet Rätt från början, 
som drivs av Funktionsrätt Sverige i samverkan med Certec vid Lundstekniska högskola  
och med stöd av Arvsfo 
 

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-udl-bidra-till-en-mer-inkluderande-skola/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-udl-bidra-till-en-mer-inkluderande-skola/
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Kulturveckan 2019 
 

För 27:e året i rad anordnas Kulturveckan – av, med och för människor med 
intellektuella funktionsnedsättningar. 
 
Vill du göra något som är bra för både själ och hälsa? 
 
Då är kulturaktiviteter ett fantastiskt val.  
Här finner du ett brett utbud av alla möjliga olika aktiviteter 
Kulturveckan bjuder även på spännande möten, roliga upplevelser och 
kreativa uttryck. 
 
Titta igenom och välj. Vi syns i vimlet. 
 

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/kulturveckan/ 
 
OBS! Det finns några foldrar om Kulturveckan i Funktionsrätts reception. 
 

 

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/kulturveckan/


15 
 

Välkommen till höstens första 

SeSam föreläsning! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
En humoristisk och hoppfull resa genom dåliga exempel, fördomar och tvivel 
– eller helt enkelt om att vara kvinna med NPF – neuropsykiatriska 
funktionsvariationer. 
Billie fick diagnosen Aspergers syndrom i vuxen ålder och har sedan dess 
arbetat både professionellt och ideellt med att informera om NPF.  
 
Föreläsare: Billie Lindberg, Hjärnkollambassadör. 
 

Läs mer på SeSams hemsida. 

 

NÄR:       Onsdag den 20:e November 

TID:         19.00 - 20.30 
LOKAL:   Björklinge bibliotek 
 
OBS! KOSTNADSFRITT - Ingen föranmälan 
 
I samarbete med Hjärnkoll i Uppsala län, Sensus och Björklinge 
bibliotek. 

 

 

Från och med hösten 2019 så tar SeSam nya tag. Hållbarhet, hälsa och hopp kommer att 
vara i fokus för SeSams verksamhet framöver. Vi återkommer med mer information om 
vår nya spännande framtid. 

 

Anmäl dig till SeSams föreläsningar på SeSams hemsida.  
Du kan fylla i flera föreläsningar på en gång. Varmt välkomna! 
 

 

 

https://sesamuppsala.us17.list-manage.com/track/click?u=2141de8008937d69585ab7a06&id=d5bb949806&e=969b3cbe87
http://www.sesamuppsala.se/
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Hej! 
 

Vill du svara på Funktionsrätt Sveriges enkät om  
Universell utformning? 
 
Enkäten består av 11 frågor och det tar bara några minuter att besvara den.  
Skicka gärna enkäten till någon annan medarbetare om du inte tycker att du är rätt person att 
svara på den. 

Enkätundersökningen görs inom ramen för projektet Rätt från början, som drivs av 

Funktionsrätt Sverige.  
Den här enkäten följer upp en tidigare enkät som gick ut till medlemsförbunden i våras och  

den ligger till grund för en rapport som projektet kommer att publicera till MR-dagarna i 

november.  

I utskicket samarbetar vi även med ArkDes - Sveriges nationella centrum för arkitektur och 

design. 
 
Enkäten skickas ut till funktionsrättsrörelsen och andra organisationer inom civilsamhället, men 
även till beslutsfattare på olika nivå, näringsliv, branschorganisationer och forskare.   
  

Länk till enkäten 
  
Kommande evenemang om universell utformning  
Anmäl dig gärna till de frukostseminarier som projektet Rätt från början arrangerar under 
hösten: 
  
Kan UDL bidra till en mer inkluderande skola? 
 
- den 7 november kl 08-09.45 
Ett frukostseminarium om hur det pedagogiska arbetssättet UDL kan bidra till en mer 
inkluderande skola. 
Vilka erfarenheter finns hos de skolor som introducerat det här sättet att arbeta? 
Länk till anmälan och mer info 
  
Modernare byggregler – ger det bostäder för alla? 
 
- den 22 november kl 08-10, workshop kl 10-12 
Ett frukostseminarium om hur universell utformning kan bidra till inkluderande 
bostadsområden. 
Hur kan byggregler och byggprocesser utformas för att framtidens bostadsmarknad ska bli 
tillgänglig för fler? 
Länk till anmälan och mer info 

  

   

Tor Gustafsson 

Kommunikatör_____________________________ 

Funktionsrätt Sverige 

Landsvägen 50A 

Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

070-169 98 61 

www.funktionsratt.se     

https://rattfranborjan.nu/
https://www.mrdagarna.nu/
https://arkdes.se/om-arkdes/
https://sv.surveymonkey.com/r/VRZ55VJ
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-udl-bidra-till-en-mer-inkluderande-skola/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/frukostseminarium-modernare-byggregler-men-for-vem/
http://www.funktionsratt.se/
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 Nedanstående insändare har Torsdagsbladet fått från Birgitta Anér,  
 den var publicerad i UNT lördagen den 12 oktober; 
 

 

”Hur vågar ni” sa Greta Thunberg i FN…. 

Jag säger detsamma. Hur vågar ni lägga skulden för kommunens 

dåliga ekonomi på människor med stora funktionsnedsättningar?  
 

I en artikel i UNT den 3 oktober läser vi att Omsorgsnämnden beräknas få ett 

underskott med 70 miljoner kronor. Orsaken uppges vara att Uppsalabor 

med stora funktionsnedsättningar plötsligt blivit så många. 

 

 Hur gick det till? Och så ska de här människorna ha bostäder också och stöd i 

form av personlig assistans. Oj oj oj! Stackars Uppsala! 

 

Vi Uppsalabor betalar skatt till kommunen för att denna ska ansvara för alla 

våra gemensamma åtaganden. Kommunledningens uppgift är att fördela 

skattepengarna så att lagstadgat och viktigast kommer först och annat som 

är frivilligt och mindre angeläget kommer sen.  

Men kommunens ledning väljer att prioritera det andra framför lagstadgad 

omsorg. Hur vågar ni? 

Och UNT – När ska vi se en artikel som i stället pekar ut idrottsarenor, 

konserthus eller tjogtals kommunala kommunikatörer som orsak till 

Omsorgsnämndens underskott?  

Birgitta Anér  

Uppsala 
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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! 
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Tänkvärt 
 
 

 
 

"Livet handlar inte om att vänta 
tills ovädret går över utan det handlar  
om att lära sig dansa i regnet." 
 
/Okänd 

 
 
 
 

*************************************************************************** 
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

