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Hejsan, 
 
Här går det undan, drygt en månad kvar till jul!  
 
Vi blir åter bombarderade av hysterisk reklam med tips på hur man 
shoppar de perfekta julklapparna, vilka får barnens ögon att tindra av 
glädje och förväntan. Åter rekord för julhandeln - en ökning med 2,0 
procent jämfört med förra året! 
 
Något mer gemytligare kan då vara en uppländsk julmarknad, det finns 
många att välja bland i våra trakter, här ett urval;  
https://www.presenttips.se/jul/julmarknader/regioner/uppsala-lan.  
 
Jag besökte nyligen Wenngarns slott som har en fascinerande 
(spök)historia, vacker omgivning och trevliga kaféer.  
Där bjuder de in till julmys och marknad söndagen den 24 november.  
http://wenngarn.se. 
 
Vore kul att publicera andra juliga tips – skicka gärna in några rader om 
era favoritevenemang i juletid. 
 
 
 
Nästa nummer den 5 december. 
// hälsningar Helene 
 
 

 
 
Receptionen efterlyser larmdosor! 
Dessa dosor är en bristvara och bör lämnas  
tillbaka så snart som möjligt efter avslutat möte. 
 
//Tack på förhand hälsar 
Receptionen på Funktionsrätt Uppsala län 

 

https://www.presenttips.se/jul/julmarknader/regioner/uppsala-lan
http://wenngarn.se./
http://wenngarn.se./
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Hej! 
 
Idag har vi gått ut med en kommentar kring vårt remissvar till 
utredningen ”Styrkaft i funktionshinderpolitiken”.  
 
Vi tycker bland annat att funktionshinderpolitiken bör byta namn till 
funktionsrättspolitik och att ansvaret för politiken ska ligga på den 
minister som har ansvar för mänskliga rättigheter.  
Vi ser stora brister i politiken och har därför kompletterat vårt remissvar 
med en att-göra-lista till regeringen. 
Du hittar allt i pressmeddelandet, som vi blir väldigt glada om ni sprider 
och låter er inspireras av. Länk till pressmeddelandet 
  
Vi har skickat ut en skarp kommentar till att regeringen höjer 
bostadstillägget för ålderspensionärer, men utelämnar personer som 
lever på sjukersättning. 
Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. 
Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar 
snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. 
  
Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i 
lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från 
höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av 
varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta. 
 
"Ett svek mot de allra fattigaste", säger Elisabeth Wallenius, ordförande 
för Funktionsrätt Sverige i en kommentar. "Vi lever i ett av världens 
rikaste länder och många av oss får det allt bättre, ändå sviker 
regeringen gång på gång de som har de största utmaningarna.  
 
Statsministerns ord om att utveckla den svenska modellen, inte avveckla 
den, klingar alltmer ihåligt." Läs, dela och inspireras av vårt 
pressmeddelande! Här hittar du hela pressmeddelandet 
 
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.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/det-behoevs-en-insatsstyrka-foer-funktionsraettspolitiken-2939944
https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/regeringen-sviker-aaterigen-personer-med-funktionsnedsaettningar-2945089
http://www.funktionsratt.se/
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Hämtat från sammanträdesprotokollet från  

Uppsalas Kommunala Handikappråd 2019-09-13. 

Protokollet finns i sin helhet på kommunens hemsida, se nedan. 

Kommunala handikapprådet, KHR, består av representanter från kommunen samt 

från HSO Uppsala, Handikappföreningarnas samarbetsorgan. Rådet arbetar för att 

skapa dialog, ömsesidig informationsspridning och opinionsbildning inom områden 

som rör personer med funktionsnedsättning. KHR har möten 4 gånger/år. 

  

Se protokoll Uppsala kommuns hemsida 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad/kommunala-

handikappradet/?selectedyear=2019 

Rapport från föreningarna 

HSO Uppsala: 
Färdtjänstproblematiken har tagit mycket tid. 
En annons har gått ut om att anställa en ombudsman. 
Ett arvsfondsprojekt om att öva sig i samtalsdemokrati har startats. 
Omsorgsförvaltningen har gjort en skrivelse om att mer brukarmedverkan ska rymmas 
 i LSS-rådet. 

Neuro-rehab Uppsala län: 
Den 28 september föreläser fler intressanta föreläsare om modern rehabilitering och 
friskvård i Vaksalaskolan kl 13:00-17:00.  
Den 30 sep kommer en utbildningsdag om fysisk tillgänglighet.  

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. 

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. 
 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad/kommunala-handikappradet/?selectedyear=2019
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad/kommunala-handikappradet/?selectedyear=2019


5 
 

 
 
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. 
 
Projektet Ge makten vidare:  
Om hur vi kan arbeta med tillgänglighet.  
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. 

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. 

Information från brukarombudet Kristina Bromark: 
Brukarombudet Kristina Bromark kommer att vara tjänstledig för att forska om 
inflytande och 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. 
Brukarombudets rapport från 2018 visade att det finns en maktobalans mellan 
organisationerna och kommunen, vilket försvårar samarbetet. 

 
 

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. 

Fråga: Vilka lärdomar har förvaltningen dragit? 
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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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HSO Uppsala Kommuns synpunkter på upphandling  
av personlig assistans 
Till omsorgsnämndens ledamöter  

Ärende 6 vid mötet 23 oktober 2019  
 
Vi vill att ärendet återremitteras då utredningen är bristfällig och inget samråd skett. 
Underlaget saknar konsekvensanalys och bör, med vårt stöd, kompletteras med en 
sådan innan beslut tas. 
Styrelsen för HSO Uppsala kommun genom Fredrik Larsson, ordförande, Pia Ek, 
ledamot. 

Dokumentet finns i sin helhet utlagt på Funktionsrätt Uppsala läns 
hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 

 

HSO Uppsala kommuns synpunkter gällande förslaget om justering 
av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst  
Till Stadsbyggnadsförvaltningen, Kristina Stavlind, Uppsala kommun 
. 
Synpunkter på:  
Ändringen av garantitid från 30 minuter till 60 minuter. 
Borttagande av val av egen bi. 
Medresenär. 
Avgift erläggs vid resans start. 
Omvägstid. 
Resor till och från Knivsta. 
Trappklättring. 
Tidsbegränsning av tillståndet. 
 
Styrelsen för HSO Uppsala kommun 
genom Fredrik Larsson, ordförande. 

Dokumentet finns i sin helhet utlagt på Funktionsrätt Uppsala läns 

hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 

https://hsouppsalalan.org/
https://hsouppsalalan.org/
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Astma - och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta  
 

inbjuder till en  
 

informations- och diskussionskväll om allergier hos barn 
 

med 
 

Professor Lennart Nordvall   
 
 

Plats: Handikappföreningarna, Kungsgatan 62, 5 vån (hiss finns), 
Uppsala 

 

Tid: 26 november kl 19.00 
 

 
 

Kom rök- och parfymfri samt i pälsdjursfria kläder 
 
 

Fika serveras vid lämpligt tillfälle. 
Meddela ev matallergier. 

 
Välkomna! 

 
 

Anmälan till Astrid Mäkitalo, senast 24 november 
astridmakitalo@hotmail.com 

Tel: 070-216 64 94 
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Lär dig mer om nya 
”Självhjälp på vägen” 
 
Föreläsning onsdag 27 november kl 18–20 
 
BUP och Attention lanserar en ny version av 
sjalvhjalppavagen.se. 
 
Nu med fler filmer, uppdaterad text och översättning till 
engelska och arabiska. Kom och lyssna när eldsjälar 
bakom ”Självhjälp på vägen”, visar hemsidan, svarar på 
frågor och tar emot synpunkter. 
 
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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Ulrica Backlund, verksamhetsledare på Fyrisgården och 
ansvarig för nätverket Fritid-för-alla, kommer till oss på 
Kungsgatan 64 och berättar mer om nätverket. 
 
Tid: Torsdag den 28 november i samband med 11.11 
mötet. 
 

 
//Lotte 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUB Uppsalas vill Ge Makten Vidare  
Projektet drivs under åren 2017-2020 
med medel från Arvsfonden. 
 
Projektledare Lotte Sederholm 
lotte.sederholm@uppsala.fub.se 
+46705567067 
 
Besök oss på: 
 
Kungsgatan 64, 75318 Uppsala 
Telefon +46(0)18-560903 
http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare 
kontaktuppgifter på hemsidan www.gemaktenvidare.se 
följ oss på Facebook och Instagram  
 

http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare
http://www.gemaktenvidare.se/
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Inbjudan till seminarium  
29 november 
 
LOs Jämlikhetsturné ”Program för 
Jämlikhet” 
 
LOs förste vice ordförande Therese Guovelin 
kommer till Uppsala den 29 november. 
 
Plats: Scandic Uplandia,  
Dragarbrunnsgatan 32, centralt i Uppsala. 
Tid: 11.30 – 15.00 
 
Medverkande:  

 Helena Proos, Regionråd (S) Uppsala  

 Marika Lindgren Åsbrink, 

Utredningsstrateg LO 

 
Ett fredagsmingel med lunchbuffé och 
seminarium. 
I LOs ”Program för jämlikhet” finns en rad 
förslag till politiker att möta den ökande 
ojämlikheten i Sverige. 
 
Vi behöver investera bättre för att göra ett 
mer jämlikt samhälle möjligt. 
Presentation av programmet och samtal för 
ett mer jämlikt Uppsala, Uppsala län och 
Sverige. 
 

Anmäl dig här 
 

 

Med vänlig hälsning 
 LO-DISTRIKTET I MELLANSVERIGE 
I samarbete med ABF och 
Socialdemokraterna i Uppsala län. 
Kontaktperson Berit Örtell 070-628 27 67 
lo-mellansverige@lo.se, mellansverige.lo.se 
 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOtARreMsoTRJsRHN9jawd7dURFBWSlJaRlFGSVFSSEJTTEZDVzVNNlowQy4u
mailto:lo-mellansverige@lo.se
mellansverige.lo.se
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HSO ber medlemsföreningarna nominera en 

ersättare till Uppsala kommuns LSS råd. 

 

Uppsala kommun har sedan 2016 ett LSS-råd, där politiker från 

omsorgsnämnden sitter tillsammans med representanter för HSO 

Uppsala i ett råd för samverkan inom LSS.  

Det finns inom LSS 3 så kallade personkretsar.  

HSO har två ordinarie och en ersättare för respektive personkrets.  

De som deltar på mötena får ersättning av kommunen för detta. 

Nu behöver HSO en ersättare för personkrets 3.  

Vi vill därför att våra föreningar nominerar personer till detta.  

Vad personkrets 3 innebär, se längre ner. 

Skicka in nomineringar för ersättare till LSS rådet till: 

uppsalahso@yahoo.se senast den 2/12 

 

Personkrets 3: 

”Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 

orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed 

ett omfattande behov av stöd eller service.” 

 

 

mailto:uppsalahso@yahoo.se
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Att leva med bipolär sjukdom 

Infotekskafé onsdag 4 december kl 18–20  

Kom och se premiärvisningen av infotekets ”En film om 
bipolär sjukdom”. Träffa medverkande och ta del av 
tankar och erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.  

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets 
center, S:t Johannesgatan 28 D.  

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

Fri entré. Hörslinga finns.  

Alla intresserade är varmt välkomna!  

 
Infoteket om funktionshinder 
www.regionuppsala.se/infoteket 
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Referensgruppsmöte 9 december 2019 

Tema: Tillgänglighet i landsbygdens matbutiker 
 

 

Datum: måndag 9 december 
Tid: klockan 15.00-16.15 
Plats: Funktionsrätt Uppsala läns lokaler (konferensrum Ettan), 
Kungsgatan 64, Uppsala 
  

Anmälan senast den 5:e december till Matilda Markne eller Janni 
Bohman. 
• Matilda Markne, e-post matilda.markne@lansstyrelsen.se alt telefon 010- 223 34 46 
• Janni Bohman, e-post janni.bohman@lansstyrelsen.se alt telefon 010-223 33 48 
 
  
Dagordning 
 
1) Länsstyrelsen hälsar välkomna. 
 
2) Kort presentation av alla som är här. 
 
3) Beskrivning av projektidén ”Tillgänglighet i landsbygdens matbutiker”. 
 
4) Diskussion om projektet och dess utförande; 
 
     a) Är projektet relevant? Finns ett behov? 
     b) Vilken är din erfarenhet? Vad funkar bra, vad funkar sämre?  
         Hur är kontakten med butiksägarna/handlarna? 
     c) Projektets utformning och genomförande.  
         Är det något vi ska tänka på under genomförandet så att projektet blir bättre? 
     d) Finns några särskilda orter eller platser som du tycker är särskilt relevanta    
         att besöka? 
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Bakgrund till mötet 
Under nästa år kommer Länsstyrelsen Uppsala län att söka pengar från 
Tillväxtverket för att inventera hur tillgängliga dagligvarubutikerna är på mindre orter 
och på landsbygden. Vi vill att butikerna ska få råd och tips om konkreta åtgärder 
som de kan göra för att underlätta för alla som besöker butikerna. 
  
Vi vill gärna ha dina eller din organisations erfarenheter om hur det fungerar att 
handla i matbutiker på landsbygden och på mindre orter.  
 
Vi vill också diskutera hur tillgängligheten upplevs på bensinmacken, där man hämtar 
ut paket, eller andra serviceplatser på mindre orter eller på landet. 
 
Därför bjuder vi in till ett möte för att diskutera projektets innehåll och upplägg, egna 
erfarenheter och hur projektet kan bli bättre. 
  

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 
  

mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ett spel om färdtjänst 

När färdtjänsten gjordes om och kommunen skulle sköta allt, blev livet ändrat 

för många. Det har hänt så mycket sedan dess att man nästan glömt att man 

ett tag kunde ringa taxibolagen direkt när man behövde en bil. 

Va, åker du taxi till affären, frågade en frisk person mig, Så lyxigt, sa den friska, 

Hmm… 

När systemet gick i kommunens ansvar istället för att vi som åker fick ringa 

bolagen direkt, fick jag en idè. Jag skulle göra ett spel.  

Ett brädspel där man tar sig framåt med sin pjäs genom att kasta en tärning.  

En femma på tärningen tar dig fem steg framåt.  

Du kan dock hamna på en ruta som är en fallgrop.  

 

Spelet ska heta färdtjänstspelet och målet är att komma fram först.  

Fram först!! Idag skulle reglerna ändrats igen. Nu är målet att komma fram 

överhuvudtaget. Den som tar sig fram vinner.  

 

Nu till spelets fallgropar som man inte vill hamna på när man slår tärningen; 

 Du får ingen bil när du ringer Trafikcentralen - Gå tillbaka till hemmet. 

 Du får en bil 30 min före den tid du vill åka - Stå över ett kast.  

 Du får en bil 30 min efter du vill åka - Den du ska träffa blir jättearg eftersom du är 

sen - Stå kvar ett kast och skäms. 

 Samåkning genom hela staden - Du åkte för tidigt och kom ändå fram försent - Stå 

över. 

 Taxin kommer 30 min sen, du ansöker om resegaranti - Stå över. 

 Du har en bokad bil men behövde gå på toa och det tog mer än 3 min - Bilen har nu 

åkt - Gå tillbaka hem. 

 Ditt djur är sjukt - du ska till veterinären - Betala dubbel avgift för resan till 

kommunen. 

 Du ska besöka en vän som är inlagd på sjukhuset - diskutera med trafikcentralen om 

det är en färdtjänst eller sjukresa och stå över ett kast. 
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 Din beställning har kommit bort - gör en ny beställning och vänta snällt (stå över). 

 Du har beställt en stor bil men det kommer en liten - Lös problemet själv - gå  

tillbaka 3 steg. 

 Du måste ha trappklättrare och måste åka hem innan du kommer fram, hem igen. 

 Du nekas riksfärdtjänst som du tidigare haft - stå över ett kast. 

 Du är ute på stan och klockan blir 22.00 och du har glömt beställa bil hem.  

Ring och beställ vanlig taxi och betala glatt = stå över ett kast. 

 Du försöker ändra destination direkt hos chauffören. Det går inte svarar chauffören. 

Trafikcentralen godkänner inte det. Stå över tre kast. 

 

Det finns naturligtvis ytterligare fallgropar än dessa.  

Säkert har läsarna fler förslag, men det här är färdtjänstspelet. 

 

//Maria Mignell,  

Vice ordförande Neuro Uppsala Knivsta och styrelseledamot HSO Uppsala 

kommun. 
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Bibliotek Uppsala: Boken kommer 

 

 

 

 

 

 

Har du svårt att ta dig till biblioteket? Då kan du låna böcker genom 
Boken kommer. 
Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, 
långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionsnedsättning inte själv kan 
komma till biblioteket. 

Bibliotekets personal kommer hem till dig med böcker som du beställer och 
hämtar dem igen efter en månad. 

Du kan få hemsändning av både skönlitteratur och facklitteratur, tidskrifter, 
musik, ljudböcker, talböcker, böcker med stor stil och böcker på lätt svenska. 

Om du bor på landsbygden kan du få hem beställningen via Biblioteksbussen. 

Talboken kommer 
Har du sedan tidigare Taltidning kan du få talböcker direkt till din Daisy-spelare.  
Kontakta oss för att få Talboken kommer. 

Mer information 
Telefon Boken kommer: 018-727 17 45 
Telefon Talboken kommer: 018-727 17 70 
Telefontid: måndag–fredag 9.00–12.00 och kl. 13.00–16.00 

E-post: bokbuss@uppsala.se  
Läs mer på www.bibliotekuppsala.se/boken-kommer  

mailto:bokbuss@uppsala.se
http://www.bibliotekuppsala.se/boken-kommer
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Hej, 

Jag har haft kontakt med Erik Andersson på Uppsala kommun angående 

tillgänglighet vid kommunens badplatser. 

Det finns ett politiskt beslut på att fler badplatser ska bli tillgängliga. 

 

Vi skulle behöva hjälp och råd för vad som fungerar bäst när man ska ta sig i 

vattnet för att bada. Det bästa är ju att ha en badramp, men det är inte alltid 

att det finns förutsättningar eller resurser till detta. 

Kan ett alternativ vara en ledstång ut i vattnet?  

Det underlättar för fler grupper men inte alla. 

I de fall när det är en ”brant” kant ner till vattnet, som vid Vårdsätrabadet, kan 

ett alternativ vara en liten trappa med handledare (räcke)?  

Hur brett ska det i så fall vara mellan handledarna? 

Ni får gärna berätta lite vad ni tycker om de anpassningarna som finns och/eller 

ge förslag till förbättringar.  

Vi är tacksamma för snabba svar som skickas till mig: 

eva.arnemo@upplandsstiftelsen.se 

Med Vänlig Hälsning 

Eva Arnemo  

 

Upplandsstiftelsen 

Tel: 070-611 60 48 

Epost:eva.arnemo@upplandsstiftelsen.se 

Postadress:Upplandsstiftelsen Box 26074, 751 85 Uppsala, Besöksadress: Storgatan 27 

Fakturaadress: FE 81, Box 6363, 751 35 Uppsala, Referens: US5010003 

 

Besök vår hemsida - inkörsporten till natur och friluftsliv i Uppsala län! 

www.upplandsstiftelsen.se eller ladda ner vår app Naturkartan, Uppsala läns natur. 

 

mailto:eva.arnemo@upplandsstiftelsen.se
mailto:mail%3Aeva.arnemo@upplandsstiftelsen.se
http://www.upplandsstiftelsen.se/
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Fritid för alla-dagen 2020 

25 januari kl. 12.00-15.00 | Fyrishov Hall E & F 

 

 

 

 

Fritid för alla-dagen är en prova på-dag som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning. Under dagen erbjuds kostnadsfria aktiviteter inom 

såväl idrott som kultur och fritid.  

Det är Upplands föreningar och organisationer, samt andra verksamheter 

som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som står för 

innehållet under dagen.  

 

Syftet med dagen är dels att underlätta för målgruppen att prova på nya 

aktiviteter och förhoppningsvis knyta nya kontakter med deltagande 

föreningar/organisationer, och dels att underlätta för föreningar och 

organisationer att komma i kontakt med målgruppen.  

 

Det är helt kostnadsfritt att delta som förening/organisation under dagen.  

 När? 25 januari, kl 12.00 - 15.00 

Var? Fyrishov, hall E & F 

Pris? Kostnadsfritt för såväl utställare som besökare. 
 

 

Vill du vara med och erbjuda en prova på-aktivitet under dagen? 

Klicka på knappen nedan för att komma till anmälan. 

Ta mig till anmälan! 

 

 

https://forms.gle/WzzuWFshniCmYvyK7
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Tänkvärt 
 

 

"Tekniken är en stor tidstjuv.  
Den ger tid men den tar också 
tid." 
 
Bodil Jönsson, (född 12 september 1942), svensk fysiker och 
författare. Hon är professor emerita och har varit verksam vid 
avdelningen för rehabiliteringsteknik vid Lunds universitet,  
Certec, sedan 1993. 
 

 
 
 

 

 

 
 

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

