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På grund av Covid-19 så har vi stängt våra lokaler tillfälligt i 

förebyggande syfte. 

 
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  
Under pågående pandemi har styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län fattat detta 
beslut för att motverka spridning av covid-19. 

 
Läs mer på bloggen som uppdateras nästan dagligen för ”just nu” info. För 
kontaktuppgifter till just din förening,  kika här. 

 

Glad Påsk och ta hand om varandra på avstånd! 

 

 

 

 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/


2 
 

 

 

 

 

En ovanlig påsk är i antågande,  citat ”påskkärringar får lämna kvasten på 

parkeringen”, som våran statsminister så fyndigt uttryckte sig.  

Alla resor till Blåkulla äro inställda. 

En variant är att träffas på distans. Oavsett om du har en mobiltelefon, 

surfplatta eller dator så använd skärmen för att tryggt upprätthålla kontakten 

med släkt och vänner.  

 

Tips i påsk;  bilda en grupp på facebook/messenger eller skype för att umgås 

med varandra under ett videosamtal. Kanske över en alternativ påskmiddag. 

https://www.dn.se/ekonomi/sa-haller-du-kontakt-med-dina-nara-och-kara-genom-
videosamtal/ 
 

PS. Tjänsten Skype tillåter upp till 50  deltagare i ett samtal (!). 

 

 Unna er extra mycket godis i påsk – det behövs i dessa tider! 

//Helene 

 

 

 

 

 

 

 

Nästan värt kostnaden för portot; https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hunden-

hakan-vann-pris-blir-frimarksmotiv 

https://www.dn.se/ekonomi/sa-haller-du-kontakt-med-dina-nara-och-kara-genom-videosamtal/
https://www.dn.se/ekonomi/sa-haller-du-kontakt-med-dina-nara-och-kara-genom-videosamtal/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hunden-hakan-vann-pris-blir-frimarksmotiv
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hunden-hakan-vann-pris-blir-frimarksmotiv
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Denna debattartikel skrevs för ett par månader sedan, men publicerades idag i 
tidningen Curie.  
Artikeln handlar om hur viktigt det är att forskningen bidrar till ett 
inkluderande samhälle och är en kommentar till den forskningspolitiska 
propositionen. 
  
Läs och dela gärna i era egna kanaler; 
https://www.tidningencurie.se/debatt/forskningspolitiken-ska-syfta-till-ett-
samhalle-for-alla/ 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Roshan Tofighi, PhD 
Intressepolitisk utredare 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Swedish Disability Rights Federation 
  
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08- 546 404 20 
www.funktionsratt.se  
    
Följ oss på Facebook,  funkratt.se och twitter: @funkratt_se 
  
 
 
 

 

 

 

https://www.tidningencurie.se/debatt/forskningspolitiken-ska-syfta-till-ett-samhalle-for-alla/
https://www.tidningencurie.se/debatt/forskningspolitiken-ska-syfta-till-ett-samhalle-for-alla/
http://www.funktionsratt.se/
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Hej! 
 
Idag skriver vi i SvD om det akuta behovet av smittskyddspenning och 
närståendepenning för riskgrupper och för de som lever med nära anhörig som 
riskerar att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. 
  
Det är ju mycket angeläget att vi får ett ordentligt tryck i den här frågan.  
Hjälp oss därför att sprida och dela i era egna kanaler! 
  
Artikeln i SvD 
 
  
Glad Påsk! 
  
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.svd.se/smittskyddspenning-kravs-for-riskgrupper/i/senaste
http://www.funktionsratt.se/
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Presentation av Uppsala kommuns nya brukarombud 
 
Jag heter Jeanette Nordin och är från och med den 1 april brukarombud i Uppsala kommun.  
Jag ersätter Kristina Bromark, som sedan hösten 2019 är tjänstledig för studier. 
Kristina kommer att finnas kvar i organisationen och vara mig behjälplig på deltid.  
 
Rollen som brukarombud kommer utvecklas och påverkas av det som ni, jag och kommunen 
ser behov av. Jag har arbetat nära Kristina Bromark under de år som hon arbetat som 
brukarombud. Kristina har lagt en bra grund som jag kommer fortsätta att arbeta utifrån. 
  
Jag vill med detta brev presentera mig, mina tankar om uppdraget och öppna upp för ett 
gott samarbete med er som är engagerade och förtroendevalda inom föreningarna i HSO 
Uppsala kommun.  

Min bakgrund består av många års arbete inom kommunal omsorg på olika nivåer.  
Jag har examen i socialomsorg och är personalvetare med inriktning mot pedagogik. 
  
Under en tioårsperiod var jag fackligt förtroendevald och arbetade heltid med fackliga 
frågor. Min grundtjänst de senaste fem åren har varit som uppdragsstrateg på 
omsorgsförvaltningen.  
 
Som strateg har jag bland annat stöttat LSS-rådet och det kommunala handikapprådet i 
Uppsala kommun. Jag har även varit en del av framtagandet av Program för full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning.  
Jag hoppas att min bakgrund tillsammans med min egen erfarenhet av hörselnedsättning 
kommer vara till nytta i rollen som brukarombud.  
 
Jag ser fram emot att samarbeta med er, er ombudsman och kommunen i dessa viktiga 
frågor.  

Rollen som brukarombud är kommunövergripande och omfattar samtliga nivåer i 
organisationen. Tjänsten har sin placering på omsorgsförvaltningen inom avdelningen för 
systemledning. Det är en fri roll och den är organisatoriskt obunden. 
 
Som brukarombud kommer jag finnas tillgänglig för individer som vill eller behöver känna till 
sina rättigheter och hur en kan kräva dessa. Jag kan erbjuda vägledning, råd och stöd och 
skapa kontaktvägar, men ska inte driva personärenden.  
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På verksamhetsnivå kommer jag kunna vara en kanal i och utanför kommunens organisation. 
Jag kommer vara en av dem som medvetandegör om situationen för personer med 
funktionsnedsättning i Uppsala kommun.  
En viktig uppgift är att hänvisa frågor till föreningar i HSO Uppsala kommun och de olika råd i 
kommunen där frågor bör tas upp.  
 
På systemnivå kommer jag arbeta strategiskt inom funktionshinderområdet med exempelvis 
uppföljning och implementering av Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
För de flesta av oss har vardagen förändrats drastiskt de senaste veckorna.  
Många är i karantän hemma för att inte bli smittade av Covid-19 och de som kan, försöker 
arbeta hemifrån.  
Möten och konferenser avbokas och nya former för kommunikation testas.  
Vår vård och omsorg prövas hårt och många känner sig oroliga och rädda.  
Samtidigt rustar Sverige för att tillsammans klara av denna krissituation.  

Just nu är mitt främsta fokus på den krissituation som råder.  
Jag har bland annat kontakt med omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret utifrån 
brister i kommunikation och information till brukare och invånare. 
 Jag tar gärna emot fler synpunkter från er i föreningarna.  
Tillsammans kan vi på olika sätt påverka den rådande situationen. 

Jag ser fram emot ett gott samarbete och ni alltid är välkomna att kontakta mig!  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
JEANETTE NORDIN 
Brukarombud 
 
Kontaktuppgifter: 
Tel. 018-727 50 06 
Mobil: 0725–674870 
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TÄNKVÄRT 

 
 
 

"Styrka kommer inte av att vinna. 
Att kämpa utvecklar styrkan. 
När du går igenom svårigheter 
och beslutar dig för att inte ge upp, 
det är styrka." 
 

Arnold Schwarzenegger (född 1947) är en österrikisk-amerikansk 
kroppsbyggare, skådespelare och politiker.  
Han tillhör det republikanska partiet och var guvernör i Kalifornien  
2003 - 2011.  
 

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

