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Hejsan, 
 
Önskar er alla en mycket god fortsättning på 2020 ! 
 
Men vad händer med årstiderna….var befinner sig det 
normala vintervädret nånstans?  
Många tycker säkert det är skönt att slippa 
snöskottande, hala vägar och trottoarer, insnöade bilar 
och ymniga snöfall etc. 
Handen på hjärtat…vad slår en frostig vinterdag med 
några minusgrader och solen som glittrar på den 
isbelagda sjön…..  
För att hitta preparerade skidspår får man faktiskt i 
rådande läge bege sig ända till Gimo!! 
 
”Vita vidder, gnistrande skare 
Fjäll med snö så långt man kan se 
Djupa skogar, vipor och hare 
Evig sol som aldrig går ner”  
 
(Låt från 70-talet med gruppen  
Family Four). 
 
Välkomna att skicka material till 
janne.wallgren@c.hso.se – nästa nummer ute torsdag 
den 6 februari. 
 
//hälsningar Helene 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Hej! 
 
Igår eftermiddag gick vi ut med en kommentar kring regeringens förslag att öka 
kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i lärarutbildningarna. 
 
Vi säger bland annat: 
Regeringens förslag att lärarutbildningarna ska ge utökad kompetens om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett steg i rätt 
riktning. Funktionsrätt Sverige har under många år drivit frågan om att lärar- 
och rektorsutbildningarna behöver ökade kunskaper om olika 
funktionsnedsättningar, inte minst om dess pedagogiska konsekvenser i 
lärmiljön. 
 
”Det här är en oerhört viktig fråga för oss", säger Elisabeth Wallenius, ordförande 
Funktionsrätt Sverige. "Under senare år har vi sett att antalet elever som inte går i 
skolan och som går ut skolan utan fullständiga betyg ökat.  
Och det är klart att det är svårt att identifiera och möta behov hos mångfalden av 
elever om man saknar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar 
får i skolan. Vi ser regeringens förslag som ett viktigt steg.” 
 
Pressmeddelandet på MyNewsDesk 
 
Vi är som vanligt glada om ni delar i era egna kanaler eller låter er inspireras till egna 
kommentarer. 
  
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/news/ett-steg-paa-vaegen-mot-en-mer-inkluderande-skola-392209
http://www.funktionsratt.se/
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Hämtat från Uppsalas Kommunala handikappråds  
sammanträdesprotokoll 2019-11-29 

 
 Rapport från Kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar  

Utbildningsnämnden 
Har haft dialogmöten med funktionsrättsföreningar, det ena med fokus på 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det andra med ett bredare perspektiv. 
Inbjudna till det första var Autism- och aspergerföreningen, OCD-förbundet och 
Attention. Till det andra HSO. Vid båda tillfällen deltog politiker och representanter för 
utbildningsförvaltningen. Man önskar även framtida dialog med HSO i syfte att fånga 
upp synpunkter inför verksamhetsplanering. 
 
Kommunstyrelsen 
Arbetar med nya upphandlingar kring Fyrishov, där man vill inkludera HSO för 
synpunkter. Planering av upphandling kring personlig assistans pågår. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Arbetar med ett tekniskt program baserat på nationella riktlinjer, där det blir viktigt att 
få in den funktionshinderpolitiska aspekten. 

Plan- och byggnadsnämnden 
Nämnden inbjuder till informationsträff med rådet. 

Reflektioner från rådet kring inbjudan: 
Kommunala handikapprådet är inte bara informationsmottagare, och har därför 
tackat nej. Nämnden är dock välkommen att diskutera med rådet.  
Frågan lyfts under nästa AU för planering av nytt upplägg. 

Socialnämnden 
Vill skapa en gemensam upptagning inom socialtjänsten så att rätt stöd ges från 
början.  

Idrotts- och fritidsnämnden 
Nya avtalet med Fyrishov har tyvärr drabbat simningen för ungdomar med 
funktionsnedsättning. Nästa år kommer ett elitidrottsstipendium för tjejer och killar 
inom parasport.  
 
 
Bilagor som hör till protokollet:  
(bilaga 1) Färdtjänst och särskilda persontransporter – återkoppling  
(bilaga 2) Länsstyrelsens kartläggning av kommunernas stödbehov för 
genomförande av funktionshinderpolitiska strategier och planer  
(bilaga 3) Hur kan fler hitta till Lärvux?  
 

OBS! För att läsa hela protokollet samt bilagorna, följ länken 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-
handikappradet/?selectedyear=2019 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-handikappradet/?selectedyear=2019
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/rad_och_beredning/kommunala-handikappradet/?selectedyear=2019
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Välkommen till Fritid för alla-dagen! 
 

Här kan du prova på aktiviteter inom idrott och kultur samt lära dig 
mer om vilka fritidsaktiviteter som erbjuds för personer med 
funktionsnedsättning i Uppland. 
  
Du kommer bland annat kunna pröva på musik, dans, slöjd, 
innebandy, fotboll, bangolf, kampsport, poesi, pingis, badminton, 
minitennis och mycket mer! 
  
Fritid för alla-dagen är en prova på-dag där Upplands föreningar och 
organisationer visar upp och informerar om sina verksamheter och 
aktiviteter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.  
 
Dagen arrangeras av nätverket Fritid för alla. 
  

När? 25 januari, kl 12.00 - 15.00 
Var? Fyrishov, hall E & F 
Pris? Kostnadsfri entré! 
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Våren 2020 
Läs mer om vårens evenemang på 
www.regionuppsala.se/infoteket 
 
Anmälan till infoteket@regionuppsala.se 
eller telefon 018-611 66 77. 
 
 
29 jan, 18–20 Vad är språkstörning? 
Dessutom boksläpp av tre nya barnböcker 
Uppsala 
5 feb, 18–20.30 Kungen av Atlantis – en kärleksfull film om schizofreni 
Filmkafé med skådespelarmedverkan 
Uppsala 
12 feb, 18–20 Nyanlända med funktionsnedsättning 
– vägar mot ömsesidig integration 
Uppsala 
19 feb, 18–20 ”Orden på jobbet” 
Dyslexi i arbetslivet – möjligheter och lösningar 
Uppsala 
26 feb, 18–20 Vad är DCD? – om motoriska svårigheter som diagnos  
Uppsala 
11 mars, 18–20 Ska jag gasa eller bromsa? 
Förhållningssätt efter hjärnskakning hos barn 
Uppsala 
18 mars, 18–20 Barnkonventionen – med fokus på funktionsnedsättningar 
Kan nya lagen göra skillnad? 
Uppsala 
19 mars, 18–20 Autism hos barn och vuxna (plats: Stadsbiblioteket) 
 Uppsala 
 
 
 
 
 

http://www.regionuppsala.se/infoteket


7 
 

 
 
 
23–26 mars, 
16–19 
TEMAVECKA: Våga prata om psykisk ohälsa 
23 mars: Om depression och ångest 
24 mars: Om missbruk 
25 mars: Om depression och ångest 
26 mars: Om missbruk 
Uppsala 
Tierp 
Bålsta 
Uppsala 
 
25 mars, 18–20 Downs syndrom och åldrande 
samt invigning av konstutställning från Labanskolan 
Uppsala 
1 april, 18–20 Adhd hos äldre – utmaningar och möjligheter 
 Uppsala 
22 april, 18–20 Att prata om livsfrågor med sina barn. Om att möta stora och 
små frågor i familjer där något barn har funktionsnedsättning. 
Uppsala 
23 april, 13.30–17 Flerfunktionsnedsättning i fokus. Då, nu ... och framöver. 
Uppsala 
29 april, 18–20 Hur kan man stötta utan att stöta sig? 
Föräldrarollen när barn med NPF blir myndiga. 
Uppsala 
6 maj, 18–20 Utmaningar och möjligheter vid dyslexi 
 Uppsala 
Infoteket om funktionshinder 
S:t Johannesgatan 28 D Uppsala 
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Vad är språkstörning? 
 
Föreläsning och boksläpp onsdag 29 januari kl 18–20  
 
Vad menas med språkstörning (DLD)? Vad ska jag tänka på som 
pedagog i mötet med elever som har DLD? Vad kan jag göra som 
förälder för att hjälpa mitt barn, och vilka rättigheter har mitt barn 
när det gäller stöd i skolan? Föreläsare Eva Sundberg, pedagog och 
lärare, ger fakta och tips. 
Dessutom premiärvisar vi tre nya barnböcker i serien ”Min kompis 
har...”. 
Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,S:t 
Johannesgatan 28 D i Uppsala. 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77. 
Fri entré. Hörslinga finns.  
 
Alla intresserade är varmt välkomna!  
Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
 

regionuppsala.se/infoteket
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  Centrum för forskning om funktionshinder

  2020 Vårens öppna föredrag  

 

 
4 Februari kl 14–16 

Hur kan insatser till barn med Downs syndrom förbättras? 

Utredning av autism och ADHD följt av individanpassat stöd. 

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska barnsjukhuset, medicine 
doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. 

5 Mars kl 14–16 

Svårigheter med kommunikation och motorik hos små barn. 

Vikten av tidig upptäckt och stöd. 

Anna Fäldt, logoped, doktorand, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala 
universitet. 
Kine Johansen, fysioterapeut, medicine doktor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

28 April kl 14–16 

Olika bedömningar av psykisk ohälsa. 

En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa. 

Maricel Knechtel, filosofie doktor, sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 

13 Maj kl 14–16 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö? 

Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. 
Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap. 
 

Alla föredrag äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3. 

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D.  
 

Anmäl om du vill delta: 

E-post: cff@cff.uu.se 

Tel: 018-471 64 45 

 

 

 

 Mer information: www.cff.uu.se/CFF_foredrag/ 
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Kungen av Atlantis- en kärleksfull film om schizofreni 

 

Filmkafé med skådismedverkan 5 februari kl 18–20.30  

 

Kom och se en dramakomedi om att leva med psykossjukdom. 

Presentation och eftersnack leds av Simon Settergren.  

Han är både skådesplare och manusförfattare till filmen, vilken 

bygger på Simons egna erfarenheter av att växa upp med en pappa 

som har schizofreni. 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, 

S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. 

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

Fri entré. Hörslinga finns.  

Alla intresserade är varmt välkomna! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
 

 

 

regionuppsala.se/infoteket
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Information om rättigheter 9/2 

 

Vilka lagar har jag nytta av om jag eller en familjemedlem lever med 

neurologisk funktionsnedsättning? Hur ansöker jag?  

Om jag inte är nöjd med ett beslut, vad gör jag? 

  

Magnus Andersson, koordinator för Neuroförbundets juridiska 

rådgivning, informerar om olika lagar som berör personer med 

funktionsnedsättning. 

Lagar som kommer att beröras är bl.a. LSS, socialtjänstlagen, 

merkostnadsersättning, sjukpenning, bostadsanpassning och färdtjänst.  

Magnus ger även tips angående överklagande av beslut kring dessa 

lagar. 

 

Dag och tid: söndag 9 feb 13.30-16.30 – fikapaus 14.30. 

Plats: Kungsgatan 62, lokal Storan, 5 tr, Uppsala. 

Anmälan: till Alf Willén senast 31/1, e-post: alf.willen@telia.com 

mob: 073-421 46 96. 

 

För de som inte är medlemmar, kostnad 100 kr eller bli medlem  

i Neuro Uppsala-Knivsta. 

 

Arrangör: Neuro Uppsala-Knivsta 

  

mailto:alf.willen@telia.com
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   Jämställda och jämlika arbetsgivare 

 

 

 

Behöver du och din organisation stöd i arbetet med aktiva åtgärder? Hur kan 
arbetsgivare upptäcka och förebygga våld i nära relation och på vilket sätt är 
det en arbetsgivarfråga? 
  

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva 

åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra diskriminering på grund av etnicitet och 

hudfärg, underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap. Arbetsgivare har 

en viktig roll i att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med konferensen är 

att bidra till att stödja arbete med jämställdhet och jämlikhet utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv. 

Vem riktar sig dagen till 

Dagen riktar sig främst till dig i Uppsala län som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, 

rekrytering och/eller HR- och personalfrågor. Politiker, strateger, utvecklare och chefer är 

också varmt välkomna. 

Praktisk information 

Var: Scandic Uplandia, Uppsala. 

När: 3 mars 9-15 

Dagen är gratis och vi bjuder på lunch och fika.  

Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter 24 februari debiteras 500 kr per person. 

 Sista anmälningsdag: 24 feb 2020 

Hela programmet samt anmälning till dagen hittar du på denna länk.   

Kontakt handläggare; 
Katarina Persson 

E-post till Katarina Persson 
Telefon 010-223 34 64 

 
  

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser---uppsala/2020-01-14-jamstallda-och-jamlika-arbetsgivare.html
mailto:katarina.persson@lansstyrelsen.se?body=Sidans%20URL:%20https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/kalenderhandelser---uppsala/2020-01-14-jamstallda-och-jamlika-arbetsgivare.html
tel:010-2233464
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TÄNKVÄRT 
 

"De starkaste är inte alltid de som alltid vinner, 
utan de som inte ger upp när de förlorar." 
 
//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

