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KANSLIET HÅLLER STÄNGT JUL & NYÅR  
från måndag den 23 december till måndag den 6 januari.  

Vi öppnar åter tisdag den 7 januari år 2020. 
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Hejsan, 
 
Så härligt med snö till första advent! Som sen försvann. 
 
Igår upplevde jag total julstämning under en konsert med sångaren 
Magnus Carlsson i Missionskyrkan. Det är verkligen extra storslaget med 
julmusik i kyrkor. För tips, titta in på https://destinationuppsala.se/. 
 

Årets julklapp 2019 är visst en låda att lägga mobiltelefonen i. 

För 32:a året presenterade Handelns utredningsinstitut vad man utsett till 
årets julklapp, vilket blivit en tradition inför julhandeln. 
I år blir det en låda för att lägga mobiltelefonen i, ”en parkeringsplats för 
mobilen” (?). 
 
Citat: ”Mobillådan är ett hjälpmedel under de tider på dagen man vill 
lägga ifrån sig mobilen för att istället läsa en bok, sova eller umgås  
med familjen”, säger Jonas Arnberg, vd för HUI research, i ett 
pressmeddelande.  
Enligt mig en något fantasilös klapp - en låda till hjälp för att gömma 
mobilen så den inte styr våra liv – ska det vara nödvändigt?? 
 

Tips på en ny musikapp; https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-
nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1145-ny-app 

 
 
Årets sista nummer den 19 december! 
// Glad Lucia på er, 
    Helene 

 
 

https://destinationuppsala.se/
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1145-ny-app
https://www.svenskjazz.se/sv/senaste-nytt/nyheter/196-nyheter-allm%C3%A4nt/1145-ny-app
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Information om konferensrummen 
 
Från och med 1:a januari 2020 får man inte använda konferensrummen 
utan att först boka dem. 
 
Om ni ser att ett rum är ledigt kan ni alltså inte använda det utan att 
först boka det. 
 
Denna regel gäller även FUL:s personal och styrelse. 
Detta beror på att FUL, med start 2020, kommer att boka städning i 
samband med att konferensrummen har varit bokade. 
   
I Ettan och Storan är det extra viktigt eftersom det är rum som  
måste allergistädas. 
 
Information om städmedel på Kungsgatan 64  
 
Ibland händer det att t.ex diskmedel tar slut och någon snäll person 
köper nytt. Vi vill påminna om att vi bara får använda godkända disk-  
och städmedel i våra lokaler pga att vissa besökare har astma och/eller 
allergi. 
Det är Arkan och Linda som ansvarar för inköp av disk- och städmedel, 
kontakta någon av dem om ni ser att något håller på att ta slut. 
 
Information om städmedel på Kungsgatan 62 
 
Om ni hyr Storan på Kungsgatan 62 ska ni använda de godkända 
städmedel som finns i lokalens städförråd. 
 
 
 
Vänligen, 
Leela Ekenberg  
Ekonomiansvarig 
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Hej alla! 
 
Under vecka 50 (9/12 - 13/12) kommer brandlarmet att 
aktiveras någon gång under dagtid. 
 
Då ska alla som befinner sig i Funktionsrätt Uppsalas lokaler, 
skyndsamt lämna lokalerna och bege sig till den 
återuppsamlingsplats som finns några meter från ingången  
till Kungsgatan 64.  
 
Hälsningar 
/Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Fax: 018 - 56 09 01. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
 

 

  

https://hsouppsalalan.org/
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Funktionsrätt Sverige har ambitionen att starta upp en rättighetsbyrå 
för personer med funktionsnedsättningar genom ett Arvsfondsprojekt. 
 
Vi är därför intresserade av att få veta hur stort behovet av juridisk 
rådgivning är. 
 
Vi har utformat en kort enkät som vi hoppas att ni vill svara på. 
Enkäten tar ca 5 min att fylla i. 
 
Era svar är väldigt värdefulla för oss. 
 
Tack på förhand! 
 

https://sv.surveymonkey.com/r/9BZ96S5 
  
Hälsningar 
  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
 

https://sv.surveymonkey.com/r/9BZ96S5
http://www.funktionsratt.se/
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Rapport från Rådet för delaktighet 12 november 2019. 

 

Information om Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF). 

Sofia Ferm, verksamhetschef vid Närvårdsteamet för NPF informerade.  

Närvårdsteamet är en råd- och stödverksamhet som är riktad till personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Verksamheten startade som ett projekt 2013 och blev fast verksamhet från 2019  

i ett samarbete mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. 

Sex personer arbetar i teamet som jobbar med besökare.  

Det är en kurator, två arbetsterapeuter som är anställda av regionen, och tre 

kommunanställda koordinatorer. En kommunikatör är anställd på 20 %. 

  

Uppdraget är en rådgivande stödverksamhet på primärvårdsnivå.  

Det är en öppen och kostnadsfri verksamhet.  

Man informerar och ger kunskap om vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är, 

vilka konsekvenser det kan få i vardagen och vad som kan göra vardagen enklare på 

olika sätt, samt vilket stöd som finns i samhället. 

Ingen remiss behövs, inga journaler förs, inga utredningar görs och man utför ingen 

behandling. Målgruppen är från 18 år och uppåt, det ska vara en tidig och 

förebyggande insats och man ska fånga upp dem som inte har tillgång till 

specialistvård.  

Väntetiden för nybesök är i nuläget 1-2 månader. 

Anhöriga kan också ta första kontakten med teamet. 

Många blir också hänvisade till teamet av vårdcentral. 

Man ska vara skriven i Uppsala län och ha eller tro sig ha neuropsykiatriska 

svårigheter och inget krav på diagnos behövs. 

 

Man riktar sig till dom som inte har specialistvård i form av habilitering eller hos 

neuropsykiatriska mottagningen på Akademiska.   

Teamet erbjuder stöd (tidig och förebyggande) upp till sex månader.  

Med individuella samtal gör man en kartläggning, ser vilka behov som finns och 

sätter upp mål. Om behovet av ytterligare stöd finns kan teamet finnas med som en 

länk att få kontakt med t ex biståndshandläggare.  

En del av teamets uppdrag är också att informera professionen, regionen och 

kommunen om vad NPF är, hur man bemöter personer och vad som kännetecknar 

funktionsnedsättningen.  

Även kursverksamhet för målgruppen bedrivs, t ex i att hantera stress. 

   

Mer information kan fås via länk www.regionuppsala.se/narvardsteametNPF. 

 

 

http://www.regionuppsala.se/narvardsteametNPF
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Verksamhetsplan 2020 och uppföljning av verksamhetsplan 2019 

Rådets deltagare diskuterade vad som gjorts under 2019 och vad vi vill göra under 

2020.  

Rehabilitering, UL, färdtjänst och patientnämndens arbete var några av de områden 

rådets medlemmar vill arbeta med nästa år.  

 

Under 2020 kommer även diskussionen om samordning mellan Region och Kommun 

att diskuteras eftersom det idag finns brister.  

Med andra ord, mycket faller mellan två stolar. Det finns många exempel. 

En utredning är på gång där man ska definiera ansvarsområden i regionen.  

 

Man kommer att följa utvecklingen av nya arbetssätt med patientsamverkan och  

E-hälsolösningen. Det ingår också i likabehandlingspolicyn.  

Man kommer att följa detta och man är medveten om att det är en miljon som   

inte är uppkopplade eller aktiva på internet. 

 

Information och diskussion om kollektivtrafikfrågor. 

Johan Örjes (C) regionråd och ordförande för Trafik och 

samhällsutvecklingsnämnden. 

De blev en intensiv diskussion om hur tillgängliga UL:s bussar och hållplatser är för 

funktionsnedsatta personer.  

En bra hjälp i diskussionen var undersökningen som Funktionsrätt Uppsala Län 

gjorde i höst med tolv test piloter med olika funktionsnedsättningar.  

 

System för de som exempelvis har funktionsnedsättningar som t.ex syn, hörselskada, 

kognitionssvårigheter är behovet att det finns samtidigt utrop och läs-slinga av 

hållplatser. Det finns även personer som har problem med allergier och 

kemikalieöverkänslighet som djur på bussar eller cigarettfimpar i anslutning till 

busshållplatser, rökare som röker utanför bussen och sedan stiger på bussen 

sekunden efteråt. Betalningssystem kan också vara ett stort problem för många i 

samband med resa.  

Ja, det är många frågor som vi behöver återkomma till nästa år.  
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Information från Region Uppsala. 

Sista punkten för dagen lämnade många frågor och funderingar och även lite oro 

efteråt. Vi fick information om att tjänstemännen hade fått ett uppdrag att se över 

vilka avgifter patienterna betalar vid olika vårdbesök. Vart fjärde år ser man över 

patientavgifter.  

 

Förslag: 

Primärvård: Höjning från idag 150 kr till 200 kr. 

Specialistvård: Enhetstaxa 260 kr för planerade besök i öppenvården. 

Akut öppenvård Akademiska: Höjning 420 kr till 500 kr. 

Jourmottagning och Närakut (inkluderar även sjuksköterska): Enhetstaxa 250 kr. 

I samband med besök tas provtagningsavgiften bort som idag för vårdcentral är 150 

kr och sjukhus 110 kr. 

Högkostnadskortet kommer inte att höjas till högre belopp än vad det är idag på vård, 

medicin och hjälpmedel. 

 

Förslag: 

Största förslaget på förändring ligger på hjälpmedelsförskrivning.  

Högkostnadsskydd finns. 

Om du behöver ett hjälpmedel, säg en synstav, så skriver läkaren ett intyg på  

att du behöver staven.  

För förskrivning av hjälpmedel kostar det idag 300 kr, förslaget är en ny avgift på  

340 kr.  

Två hjälpmedel kostar idag 450 kr, förslaget är en ny avgift på 510 kr. 

Tre hjälpmedel kostar idag 600 kr, förslaget är en ny avgift på 680 kr. 

 

Om du vill komma i kontakt kan du skriva till  oss på följande mail: 

 

Tilda Holstius, tildaholstius@gmail.com 

Eller kom ner till Funktionsrätt Enköpings kansli mellan kl 10.00-14.00. 

 

Lilian Larsson, Funktionsrätt Uppsala län, lilian.am.larsson@gmail.com 

Christina Brännström, Funktionsrätt Uppsala län, christina.brannstrom@gmail.com 

 

mailto:tildaholstius@gmail.com
mailto:lilian.am.larsson@gmail.com
christina.brannstrom@gmail.com
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HSO Uppsala Kommun bjöd in politiker till ett möte om färdtjänsten 
den 26 november. 

 
Färdtjänsten i Uppsala kommun har varit ett stort diskussionsämne under hösten. 
Sedan det nya upphandlade avtalet började gälla i augusti, har man inte kunnat 
utföra det antal körningar som efterfrågats.  
HSO Uppsala kommun har tidigare lämnat synpunkter till 
stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, se förra Torsdagbladet. 

HSO Uppsala kommun med ordförande Fredrik Larsson, arrangerade ett möte med 
flera deltagare från föreningar som representerade olika funktionshinderperspektiv, 
samt med kommunpolitikerna Hilde Classon (S), 1:e vice ordförande i Gatu- och 
samhällsmiljönämnden, GSN och Jonas Petersson (C), 2:e vice ordförande. 
Ordförande Rickard Malmström kunde dessvärre inte komma. 

Finn Hedman (HSO Uppsala) hade gjort en genomgång av hur färdtjänsten fungerat i 
Uppsala kommun under en tioårsperiod. Enligt denna översikt fungerade färdtjänsten 
bättre för tio år sedan.  
Sedan hade han också sammanställt ett antal frågor som kommit in.  
Hela mötet filmades med mobiltelefon och sändes direkt på Facebook på Uppsala 
färdtjänstforum, där det fortfarande finns kvar.  
Det kom också in frågor därifrån under mötet. 

Mycket av det som diskuterades på mötet handlade om samåkningen som inte 
fungerar på ett praktiskt och logiskt sätt. Många färdtjänstresenärer upplever att det 
orsakar onödiga förseningar med långa omvägar.  
Politikerna kände inte till hur planeringssystemet fungerar i detalj men skulle 
undersöka det. Man uppmanade alla att lämna in klagomål när resor ställts in eller 
försenats så att det är möjligt att föra en statistik över det som inte fungerar. 

Ett upphandlingsdokument med en kravlista för Samhällsbetalda persontransporter 
gjordes inför den senaste upphandlingen där det finns med många krav på 
leverantörerna. Trots det är det alltid en inkörningsperiod efter varje upphandling.  
 
Frågan ställdes hur kunskapsöverföringen sker, både bland tjänstemännen och i den 
politiska nämnden. Lär man sig aldrig av tidigare erfarenheter?  
Detta kunde man inte svara på, Hilde och Jonas medgav att det kan vara svårt att ha 
en helhetssyn när det är många olika aktörer som är iblandade.  
 
Därför uppmanade man återigen alla som är missnöjda med sina färdtjänstresor att 
rapportera in det så att det kan sammanställas och utvärderas. 
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Det fanns tidigare en referensgrupp med brukare som kunde lämna synpunkter,  
den borde bildas på nytt enligt några förslag från mötesdeltagarna.  
 
Det borde också finnas brukarmedverkan på utbildningarna av 
färdtjänstchaufförerna, särskilt när det handlar om frågor som rör bemötande. 
Företrädarna för GSN skulle ta med sig dessa synpunkter tillbaka till nämnden. 
 
Mötet avslutades med en förhoppning om att dialogen mellan funktionshinderrörelsen 
och kommunens företrädare ska fortsätta framöver. 

I Uppsala kommuns Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning, står det att: 
 
”Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalda resor, som till exempel skolskjuts, 
ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde individen”. 
Denna målsättning finns också med i kommunens övergripande styrdokument  
Mål och budget 2019.  
 
Både kommunens politiker och tjänstemän samt brukarorganisationerna är överens 
om detta.  
Ändå visade det här färdtjänstmötet att det är en bit kvar innan man når fram till 
dessa mål.  

 

//Anne-Charlotte Nyqvist, Neuro Uppsala-Knivsta/HSO Uppsala   
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Se hit, 

  

På lördag 7/12 kl 15.30 till 16.30 kommer föreningen 

”Wardsaetra & Gutasunds hembygdsförening” att ha 

ljusvandring med ca 250 marschaller längs norra delen av 

Vårdsätra strandpromenad (vid å-kröken mittemot kvarnen 

nära Lurbo bro).  

De kommer ha start och info-bord nära lilla bron över ån.  

 

Markerad infart från Lövängsvägen, dvs med en marschall. 

Ficklampa rekommenderas. 

  

De hälsar oss alla välkomna! 
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SVT fortsätter sin granskning och söker kontakt. Se länk nedan. 

 Allt fler unga med funktionsnedsättningar skickas till 

Arbetsförmedlingen för att söka ”riktiga jobb”.  

Men vad händer när de där jobben inte finns? 

SVT Nyheter Öst kan nu redovisa helt nya siffror:  

Hur många har förlorat sin ersättning de senaste åren?  

Och hur många fler blir utan inkomst? 

Under hela den här veckan kan du dela med dig av dina erfarenheter. 

Och vi kommer varje dag att publicera nya reportage och nyheter 

här. 

Förra gången vi granskade det här, i februari/mars, kom det in över 

300 personliga berättelser. Nu har du chansen igen.  

Du kan även mejla mig på tina.enstrom@svt.se.  

 

Du får vara anonym. /Tina Enström, reporter SVT Nyheter Öst 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ett-riktigt-jobb 

 

 

 

mailto:tina.enstrom@svt.se
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ett-riktigt-jobb
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En påminnelse inför år 2020, 

 
Du vet väl om att du som medlem i någon av våra medlemsföreningar 
får ett rabatterat pris på Actic gym! 
 
Med Actics regionala kort kan du träna på deras sex anläggningar 
i Uppsala.  
 
Här finns möjlighet att upptäcka nya träningsformer, utveckla din 
träning med hjälp av utbildad personal, gruppträna och mycket mer.  
 
Varmt välkommen till Actic! 
 
Vårt pris 300 kr/mån i 12 mån. Ord pris 449 kr/mån i 12 mån. 
Engångsavgift 400 kr. Ord pris engångsavgift 549 kr. 
 

Titta in på https://www.actic.se/hitta-gym/gym-i-uppsala/ 
för information och erbjudanden. 
 
Kontakta vår reception här på Funktionsrätt om du vill  
veta mer, info@c.hso.se eller ring 018-56 09 00. 
 

 

 

 

https://www.actic.se/hitta-gym/gym-i-uppsala/
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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 
 

 

"Den kloka människan eftersträvar inte 
njutning, utan frihet från smärta." 
 
Aristoteles (384 före Kristus - 322 före Kristus), 
grekisk filosof och vetenskapsman. 

 
 

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

