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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. 

 

 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Hejsan i vårsolen, 
 
Ingen har väl undgått kändisen Paolo Robertos snedsteg, tagen på bar gärning 
under ett promiskuöst möte?  
Ett rejält smaklöst exempel på hur man förstör hela sin karriär och existens på 
ett ögonblick.   
Apropå smak så gick en tanke till sortimentet av italienska matprodukter som 
bär hans namn. Absolut den godaste pasta jag har ätit. 
  
Tömmer man då dessa italienska läckerheter rakt ner i soporna alternativt 
konsumerar man med dåligt samvete och en bitter eftersmak?  
 
Har bytt Arlas mjölk, från gårdar med misskötta kor, till ett annat 
 märke…. så Paolos delikatesser försvinner definitivt i komposten,  
där med pasta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
 
Under rådande Coronapandemi planerar många svenskar för semester inom 
Sverige. Men hur tänker då de stora resmålen runt om i landet? 
 
Välj aktuell region i listan på  
https://www.svt.se/special/sommaren-i-semestersverige/ 
 
//Helene 
  

************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 

  

 

https://www.svt.se/special/sommaren-i-semestersverige/
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Hej alla! 

Funktionsrätt Uppsala län tillsammans med Ge makten vidare och 
Litteraturcentrum Uppsalas  
 
Kulturkväll, den 26 maj klockan 17.00 - 19.00 blev på grund av pågående 
pandemi INSTÄLLD! 
 
Nytt datum: Nästa kulturkväll genomförs 
 
TID:  Onsdag den 17 juni klockan 17.00 - 19.00.  
Plats:  Torget, Funktionsrätts kansli, Kungsgatan 64, Uppsala.  
 
Den 17 juni medverkar bland annat:  
Pia-Marit Ekström, Kultur-strateg, Kultur och bildning, Region Uppsala.  
 
Hon kommer att berätta om "Kultur och hälsa".  
Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa.  
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande 
arbete.  
Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den 
medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan. 
 
Inbjudan kommer per e-post under vecka 24, samt i Torsdagsbladet den  

11 juni. 

 

Hälsningar  

/Janne 
 
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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Påminnelse! 

 

Med anledning av pågående pandemi har Funktionsrätt Uppsala läns styrelse 

beslutat att inte genomföra något årsmöte under maj månad 2020. 

 

Årsmötet kommer istället att genomföras: 

TID: Torsdag den 17 september, 2020, klockan 17.00 - 19.30. 

PLATS: Konferensrum Storan, Kungsgatan 62, 5 trappor upp, Uppsala. 

 

Årsmöteshandlingar som ska behandlas vid årsmötet kommer att vara alla 

medlemsföreningar tillhanda senast den 3 september 2020. 

 

Enligt uppdrag 

Hälsningar, 
/Janne 
 
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/


5 
 

Mitt namn är Michael Jestin och sedan i mars är jag anställd som ombudsman 
på HSO Uppsala kommun.  
 
Mitt arbete fokuserar på att representera HSO:s medlemsföreningar genom att föra deras 
talan i opinionsbildning och påverkansarbete mot Uppsala kommun. 
  
Jag har en bakgrund inom idrottsrörelsen, har ni läst något i UNT om att Uppsala Volleyboll 
är på frammarsch så har ni sett bild på mig där, men är i grunden statsvetare och har riktat in 
min utbildning på civilsamhället och ideella föreningars samspel med politik och 
myndigheter. 
Syftet med idrottsrörelsen och funktionsrättsrörelsen är så klart olika men sättet man jobbar 
på gentemot offentlig förvaltning är densamma.  
Jag tar med mig alla mina erfarenheter och sätter mig in i funktionsrättsrörelsen med öppna 
ögon och öron. 
  

På mina knappa tre månader i tjänsten har jag lärt mig otroligt mycket, även om jag kanske 
önskat att fler lärdomar kommit från möten ansikte mot ansikte istället för framför en 
datorskärm.  
Hittills har det mesta av min tid gått åt att försöka skapa mig ett nätverk inom kommunen 
och rörelsen.  
Samtidigt försöker jag sätta mig in i de frågor som är aktuella för stunden, som 
upphandlingen av personlig assistans, färdtjänsten, remisser kommunala styrdokument, 
detaljplaner för framtida byggnationer och så klart en massa relaterat till coronapandemin.  
 
Till sist lägger jag min tid på att bara läsa och lära mig så mycket som möjligt om våra frågor. 
Funktionsrätt är brett så jag försöker lyssna, läsa och lära mig mer än någonsin. 
  
I dessa tider är det svårt att bara trilla in i en pratstund med någon i FUL-huset så jag har 
försökt lägga den tid jag inte har något inplanerat på att ringa till våra föreningar och prata.  
 
Är det så att ni vill ta en pratstund, fråga mig något eller dela med er av era kunskaper eller 
tankar så tveka inte att höra av er. 
  
Allt gott tills vi ses framöver!  
Telefon: 076-022 34 46  
  
  

//Michael Jestin 

Ombudsman 
 

HSO Uppsala kommun 

Mail: michael.jestin@c.hso.se 

Telefon: 076-022 34 46 

Adress: Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala 

 

mailto:michael.jestin@c.hso.se
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Vi fortsätter vår populära webbinarieserie om hur Sverige lever upp till 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utifrån civilsamhällets 
rapport”Respekt för rättigheter?”. 
  
Det finns platser kvar på nästa webbinarium som genomförs redan den 28 maj, 
09.15-10.00 och har temat arbete och försörjning. 
Medverkande denna gång är Annica Nilsson och Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige 
 

Anmäl dig via länkarna nedan till vårt kalendarium där du hittar mer 
information om olika teman. 
 
28 maj tema arbete   

 

25 juni tema självbestämmande 
   
20 augusti tema hälsa 

 

24 september tema tvångsvård 

 

29 oktober tema tillgänglighet 

 

Den 12 november planerar vi ett webbinarium för att utvärdera vad som hänt politiskt 
sedan rapporten lanserades.  
Vi kommer att återkomma med mer information om detta tillfälle, som blir en upptakt 
till den Internationella funktionsrättsdagen den 3 december. 

 

I december medverkar vi på MR-dagarna i Uppsala. 

 

Målgrupp: 
Vi riktar oss i första hand till er som arbetar i de 110 organisationer som står bakom 
rapporten och vill bidra till att innehållet används för att driva på förslagen som 
lämnas.  
Men alla som är intresserade av rättigheter för personer med funktionsnedsättning är 
varmt välkomna! 
 

Digital mötesplattform: 
Vi använder verktyget Zoom och har ambitionen att erbjuda direkttextning. 
  
Webbinarierna spelas in och kan ses i efterhand. 
 

 Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg www.funktionsratt.se 
070 885 42 65                                      

      
  

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-del-3-tema-arbete/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-sjalvbestammande/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-halsa/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-tvangsvard/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-tillgangllighet/
https://www.mrdagarna.nu/mr-dagarna-2020/
http://www.funktionsratt.se/
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För kännedom har Funktionsrätt Sverige idag skickat in en 
skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 
  

Läs skrivelsen här 
  
  
Hälsningar 
  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
  
 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Brev-arbetsmarknadsminister-Eva-Nordmark-20-maj-2020-Slutversion.pdf
http://www.funktionsratt.se/
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Funktionsrätt Sverige stödjer regeringens avvisan på 
SKR:s hemställan om lagändringar i SoL och LSS.  
 
Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar!  
 
 
      Sundbyberg 2020-05-08  
     Till: Lena Hallengren  
     SKR för kännedom 
 
Vi vill uttrycka vår lättnad och glädje över att socialminister Lena Hallengren för andra 
gången avvisar SKR:s krav på lagändring, som skulle givit kommunerna rätt att upphäva 
beslut om viktiga stödinsatser enligt SoL och LSS.  
Vi ställer oss bakom regeringens bedömning att lagändringar - om än tillfälliga - i syfte att 
begränsa kommuners ansvar enligt SoL och LSS, inte är rätt väg att gå för att möta 
utmaningarna med pandemin.  
Det är en fråga om mänskliga rättigheter för enskilda människor som är i behov av stöd, 
rättigheter som Sverige enligt Funktionsrättskonventionen förbundit sig att säkerställa. 
Ansvarsfördelningen mellan stat, regioner och kommuner regleras genom lagstiftning, 
däribland kommuners långtgående ansvar inom SoL och LSS.  
Att kommuner följer lagar och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är 
viktigare under kristider än någonsin.  
Vi har varit djupt oroade över de två hemställan som SKR lämnat, nu senast den 24 april, om 
införande av en lag som begränsar kommuners åtaganden till följd av prioriteringar under 
covid-19-epidemin.  
Regeringen tog nyligen initiativ till möten om hur kampen mot coronaviruset påverkar det 
globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter. Det hotet är högst verkligt även här i 
Sverige.  
Personer som beviljas SoL- eller LSS-insatser kan tillhöra samhällets mest utsatta med stora 
behov av stöd och hjälp – insatser som i en tid med isolering och ökad risk för psykisk ohälsa 
kan vara viktigare än någonsin.  
Att kommunerna inte abdikerar från sitt samhällsuppdrag utan istället gör allt för att 
förebygga och motverka de svårigheter som man nu står inför, är helt avgörande. 
 
Coronapandemin har nu varit ett faktum i Sverige under en längre tid.  
Sjukvården har i ett tidigt skede mobiliserat för att möta en ökad belastning under en längre 
tid. Fältsjukhus har byggts, permitterad personal från olika håll har snabbutbildats, 
skyddsutrustning tillverkats och nya digitala lösningar har utvecklats för exempelvis möten 
med anhöriga.  
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på presskonferens efter presskonferens lyft 
sjukvården, medan kommunernas verksamheter inte fått samma uppmärksamhet.  
Vi frågar oss var den övergripande planeringen och mobiliseringen funnits för att förebygga 
och mildra stora förväntade svårigheter inom den kommunala vården och omsorgen.  
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Vi frågar oss vilken roll SKR har tagit i detta - den organisation med kanske bäst möjlighet att 
nå ut med viktig information till landets kommuner.  
 
SKR skriver i sin hemställan att man vill att landets kommuner ska kunna frångå det som 
annars gäller, när en allvarlig brist på personal eller risk för smitta inte längre gör det möjligt 
för en kommun att uppfylla en skyldighet eller att verkställa ett gynnande beslut. 
  
Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner i första hand begär en 
lagändring istället för att kavla upp ärmarna och presentera en plan som visar hur man med 
strategiskt arbete, samverkan och ansträngningar ska klara av sitt uppdrag.  
 
SKR:s hemställan och den nuvarande krisen blottlägger strukturella problem som 
kommunerna länge brottats med.  
Systematiskt har kommuner, även före krisen, brustit i att tillförsäkra rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 1  
Det visar rapporter från svenska myndigheter samt civilsamhällets granskning av hur Sverige 
lever upp till konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
”Respekt för rättigheter?” . 
 
Till exempel förekommer stora brister inom områden som skola 2, socialtjänst 3, LSS 4, 
stöd till anhöriga 5 och tillgänglighet till fysiska byggnader 6. 
  
Det är förbluffande hur dessa brister kan tillåtas pågå år från år på område efter område. 
______________________________________________________________________________ 

1 Respekt för rättigheter? Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2019 . 

https://funktionsratt.se/wpcontent/uploads/2020/04/Funktionsra%E2%95%A0%C3%AAtt-
Sverige_Rapport_DIGITAL-VERSION_Enkelsidor_REV-2003_ORI.pdf   
2 En betydande andel elever med funktionsnedsättning når inte kunskapsmålen i grundskolan.  
Elever får inte de hjälpmedel, anpassningar eller det särskilda stöd de behöver och har rätt till.  
Det leder till att en stor grupp elever inte kan närvara i skolan och tvingas stanna hemma.  
Skolsituationen för många barn med funktionsnedsättning bidrar till psykisk ohälsa.  
”Respekt för rättigheter?” s. 62–63.  

3 Många kommuner saknar kvinnojour eller andra lösningar för personer som blir utsatt för våld i nära  

relation, som är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.  
Enligt lag har psykiatrin inget ansvar för beroendevård och inom beroendevården saknas kunskap om psykisk 
och fysisk ohälsa.  
Det gör att många antingen går in i den ena tvångsvården efter den andra eller hamnar helt utanför.  
Barn och unga med NPF är överrepresenterade inom tvångsvården och omhändertas enligt LVU av orsaker som 
beror på konsekvenser av funktionsnedsättningen samt på grund av bristande samhällsstöd i övrigt.  
Se också fotnot 5 och anhörigstöd. ”Respekt för rättigheter?” s. 33, 46, 49.   
4 Kommunerna som ansvarar för flertalet av LSS tio olika insatser blir alltmer restriktiva i sin bedömning. 

Konsekvenserna är att personer inte får det stöd de behöver och har rätt till. 
 Rätten till stöd skiljer sig beroende på vilken kommun man bor i, vilket i praktiken hindrar människor från att  
 
byta bostadsort utan att riskera att förlora sina stöd.  
Insatser inom LSS riktade till barn och familjer minskar. ”Respekt för rättigheter?” s. 54–55, s. 60.  

5 Stödet till familjer där det finns barn eller vuxna med funktionsnedsättning har stora brister. Familjernas 

situation kännetecknas av nedskärningar i budget, brister i tillgång till information och i samordning av insatser.  
Välfungerande alternativ saknas, och tillgången till adekvat stöd varierar i landet. 
 

https://funktionsratt.se/wpcontent/uploads/2020/04/Funktionsra%E2%95%A0%C3%AAtt-Sverige_Rapport_DIGITAL-VERSION_Enkelsidor_REV-2003_ORI.pdf
https://funktionsratt.se/wpcontent/uploads/2020/04/Funktionsra%E2%95%A0%C3%AAtt-Sverige_Rapport_DIGITAL-VERSION_Enkelsidor_REV-2003_ORI.pdf
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Hela familjens hälsa och livsmöjligheter påverkas av bristande stöd och en försämras ekonomi.  
Kvinnor drabbas hårdast. ”Respekt för rättigheter?” s. 60.  
Se också funktionsrättsrörelsens debattartikel om anhörigstöd,  

https://www.altinget.se/artikel/debatt-nationell-anhorigstrategi-maaste-omfatta-alla-anhoriga  
6 Tillsyn och uppföljning av tillgänglighet har försämrats och kompetens om tillgänglighet saknas i många 
kommuner. Tillsynen av Enkelt avhjälpta hinder brister och ärenden kan bli liggande i upp till tio år i vissa 
kommuner. ”Respekt för rättigheter?” s. 37–39.    

_____________________________________________________________________ 
Vårändringsbudgeten innebär 22 miljarder extra till kommuner och regioner till följd av 
coronakrisen. Vår uppfattning är att det också behövs en tydlig mobilisering från statliga 
myndigheter för att stödja och guida kommunerna.  
De behöver också själva i större utsträckning lyfta personer med funktionsnedsättning.  
Ett forskarnätverk i Sverige har konstaterat att svenska myndigheter under krisen inte 
uppmärksammat situationen för människor med funktionsnedsättning, där läget kan vara 
komplext i relation till risk för covid-19 till exempel för barn med funktionsnedsättningar, 
grupper med kronisk sjukdom eller psykisk ohälsa.  
 
De pekar också på att rekommendationer från WHO och UNESCO gällande 
funktionshindersrelaterat stöd i krisen inte heller har lyfts fram av myndigheterna.  
 
Vi menar att regeringen behöver agera och ta ansvar för rättigheter och lösningar.  
Statliga myndigheter, till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB och MFD, 
behöver ta ett gemensamt tag för att stödja kommunerna i arbetet med att minska 
smittspridning och lösa personalbrist.  
Varje kommun och region har ett eget ansvar för personalbrist och skyddsutrustning, men 
staten har det yttersta ansvaret och måste ta en aktivare roll i att stötta kommunernas 
arbete i kristider.  
Skyddsutrustning behöver säkerställas och personal samt assistans och stöd till personer 
med funktionsnedsättning och andra som omfattas av socialtjänstens insatser.  
Varje avvikelse som görs behöver dokumenteras så att vi drar lärdomar av krisen och kan 
säkerställa kvalitet i olika verksamheter för framtiden.  
 

Inom funktionsrättsrörelsen bär vi med oss oroande erfarenheter från systerorganisationer  
i andra länder. Under finanskrisen som drabbade länder som Island och Grekland, skedde 
stora samhällsförändringar i snabb takt. 
Tuffa politiska beslut togs under press, vart och ett motiverat i den dagsaktuella rådande 
krissituationen. 
 
 I efterhand kunde konstateras att de som var i störst behov av samhällets stöd innan krisen, 
också var de som drabbats hårdast och fick betala det högsta priset under och efter krisen.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.altinget.se/artikel/debatt-nationell-anhorigstrategi-maaste-omfatta-alla-anhoriga
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Personer med funktionsnedsättning som uppnått olika grad av självbestämmande och 
fungerande liv, fick sina möjligheter kraftigt reducerade.  
 

När krisen blåst över och näringsliv och samhälle kommit på fötter igen, släpade 
återställandet efter för de som drabbats hårdast.  
 
En mentalitet av ”lagom för handikappade” hade förstärkts och delvis legitimerats under 
krisen, men också bitit sig fast efteråt.  
 
En samhällskris av den här digniteten prövar oss alla. Men i raden av många snabba beslut 
som måste fattas, får inte den samlade effekten bli att rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättningar återkommande får stå tillbaka.  
 
Vårt gemensamma värnande om mänskliga rättigheter och allas lika värde har aldrig varit 
viktigare än nu.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt Sverige  
 

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 46  
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka  
400 000 medlemmar. 
Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi  
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i  
samhällslivets alla delar på lika villkor.  
 
Vårt mål är ett samhälle för alla. 
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Remiss – Regional utvecklingsstrategi Uppsala län 
  
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma 
regionala utvecklingsarbetet i Uppsala län.  
Det förslag till strategi som nu går ut på remiss ska, från och med dess antagande, ersätta 
den befintliga regionala utvecklingsstrategin. I detta förslag till utvecklingsstrategi föreslås 
att denna även ska fungera som länets Agenda 2030-strategi.  
 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för 
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället.  
Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för förslaget till regional 
utvecklingsstrategi, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i, och utvecklingen av, 
Uppsala län, samt lärdomar från nuvarande strategi.  
 
Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Uppsala län har tagits 
fram, och tillgång till bakomliggande underlagsrapporter finns på 
https://www.regionuppsala.se/rus. 
 
Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför 
förlängt remissperioden till 30 oktober. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 
Om dokumentet  
Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande RUS, med 
en vision som konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden, En region för alla,  
En hållbart växande region, samt En nyskapande region.  
De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt påverkande och beroende av varandra 
samtidigt som de ger ingång och struktur för länets utvecklingsarbete.  
 
Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en riktningsvisare, 
samtidigt som det är mot de globala målen och visionen vi strävar.  
 
Strategin inleds med en beskrivning av uppdraget, länets läge och nuläge samt påverkande 
omvärldskrafter, samt hur strategin syftar att integrera Agenda 2030 och de globala målen.  
 
Därefter redogörs för de strategiska utvecklingsområdena med en redogörelse för vad 
respektive utvecklingsområde strävar efter samt vad området innefattar.  
 
Därefter redogörs för områdets långsiktiga utvecklingsmål och den riktning som länets 
aktörer tillsammans behöver sträva mot, samt de åtaganden som vi gemensamt i samverkan 
har att hantera för att gå mot det långsiktiga utvecklingsmålet. 
  
 

https://www.regionuppsala.se/rus
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Slutligen redogörs för de prioriterade målen under programperioden (2021–2024) och vilka 
steg som ska tas inom dessa, samt kopplade indikatorer.  
 
I det avslutande kapitlet redogörs för förutsättningarna och formerna för ett kraftfullt 
genomförande av strategin.  
 
Bilderna i remissversionens kommer att i slutlig version att ersättas med länsspecifika bilder. 
Under remissperioden sker även en genomgång av texterna för att säkerställa läsarvänliga 
och lättillgängliga formuleringar. 
 

Så svarar ni  
Region Uppsala önskar svar på remissen senast den 30 oktober 2020.  
 
Svaret skickas in i Word- eller PDF-format (namngett med er organisations namn)  
till regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se.  
 
Skriv ”Remissvar” samt organisationens namn i ämnesraden.  
Ange även kontaktperson för ert remissvar.  
 
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
Ta upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras.  
Motivera kortfattat. Där ni vill instämma i eller motsätta er, gör ert ställningstagande tydligt.  
 
Ni får gärna även beskriva hur ni som organisation ser att ni kan vara med och bidra i 
genomförandet av strategin.  
 

Så behandlas synpunkterna  
Region Uppsala sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 
remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på 
https://www.regionuppsala.se/rus.  
 
Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas av 
regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på regionfullmäktige våren 2021.  
 
Synpunkter i remissvaren kommer även i möjligaste mån tas till vara i Region Uppsalas 
programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–
2027 och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.  
 

 
 
 

https://www.regionuppsala.se/rus
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Remisshandlingar  
• • Missiv med sändlista (det här brevet)  

• • Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län  

• • Underlagsrapport 1: Nulägesanalys Uppsala län  

• • Underlagsrapport 2: Omvärldsanalys Uppsala län  

• • Underlagsrapport 3: Perspektivanalys av Regional utvecklingsstrategi inför 
 remiss  

• • Underlagsrapport 4: Beskrivning av revideringsprocessen  
 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.regionuppsala/rus  
 

Remissdialoger under processen  
I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att 
presentera förslaget och ge möjlighet att ställa frågor. 
Innehållet kommer vara detsamma under mötena, men flera datum och tider erbjuds för att 
öka chansen att ni vid behov kan delta vid något av tillfällena. 
 Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen under hösten. 

 
Mötestider:  
28 maj, kl. 10–12  
29 maj, kl. 8–10  
2 juni, kl. 11.30–13 
10 juni, kl. 16.30–18  
11 juni, kl. 13–15  
 
Länk till respektive tillfälle kommer att läggas upp på www.regionuppsala/rus  
senast en vecka innan. Ingen särskild anmälan krävs.  
 

Frågor  
Har du frågor är du välkommen att kontakta processledare  
Henrik Andréasson, henrik.andreasson@regionuppsala.se, tel. 018-611 61 12, eller  
Pär Westring, par.westring@regionuppsala.se, tel. 018-617 10 56.  
 
Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!  
 
Johan von Knorring  
Regiondirektör 

 
 

http://www.regionuppsala/rus
http://www.regionuppsala/rus
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Sändlista för remiss avseende Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
 

Kommunerna i Uppsala län  
 
Kommuner (angränsande till Uppsala län)  
Gävle      
Norrtälje  
Sala  
Sandviken  
Sigtuna  
Strängnäs  
Upplands-Bro  
Västerås  
 
Universitet  
Sveriges lantbruksuniversitet  
Uppsala universitet  
 

Myndigheter  
Länsstyrelsen Uppsala län  
Arbetsförmedlingen  
Försvarsmakten Militärregion Mitt  
Försäkringskassan  
Livsmedelsverket  
Läkemedelsverket  
Migrationsverket  
Polismyndigheten Region Mitt  
Skogsstyrelsen  
SVA  
Swedavia  
Trafikverket  
Tillväxtverket  
 

Näringslivsaktörer/-organisationer  
ALMI  
Companion  
Connect Region Uppsala  
Drivhuset  
Fastighetsägarna  
Företagarna Mälardalen  
LRF Mälardalen  
Skogsägarna  
Stockholms Handelskammare  
STUNS  
Svenskt Näringsliv  
UIC  
Ung företagsamhet  
Uppsala BIO  
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Civilsamhälle/föreningar  
ABF  
Barnombudet i Uppsala län  
Cykelfrämjandet  
Friluftsfrämjandet  
Hela Sverige ska leva  
HSO/Funktionsrätt  
Hyresgästföreningen  
Kårsamverkan Uppsala universitet  
Naturskyddsföreningen  
PRO  
RFSL  
Röda korset  
RF-SISU  
SIU  
SPF  
Studiefrämjandet  
Sveriges elevkårer  
Uppsala läns bildningsförbund  
Vi unga Uppsala län  
 
Organisationer i övrigt  
Fackförbunden  
Mälardalsrådet  
Samordningsförbundet  
Svenska Kyrkan  
Upplandsstiftelsen  
 
SAMT ÖPPEN möjlighet via webben. 
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Aktuellt från Elektroniskt expertstöd (EES) 
 
Ny funktion i EES stödjer farmaceuterna att begränsa uttag av 
läkemedel 
 
Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat att tills vidare begränsa rätten till 
uttag av läkemedel till den mängd som kunden behöver under en tremånadersperiod, 
oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet eller om patienten själv betalar för 
läkemedlen. Endast vid särskilda skäl kan ett undantag göras. 
 
 De nya bestämmelserna regleras i förordningen (2009:659) om handel med 
läkemedel.  
 
EES nya funktion stödjer farmaceuterna att enklare kunna utläsa om kunden har flera 
recept på likvärdiga receptbelagda läkemedel.  
Beslutet om att aktivera funktionen har fattats i samråd med Sveriges 
Apoteksförening och ett informationsbrev har skickats ut till apoteksaktörerna. 
 
På ehalsomyndigeten.se under ”Frågor och svar” finns mer information om den nya 
kategorin. 
 

 

Uppdateringar i EES-webbutbildning 

EES-webbutbildning kommer att uppdateras i juni med anledning av borttaget av samtycke och  

att Receptdepån framåt kommer att ersättas av Nationella Läkemedelslistan (NLL). 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

ehalsomyndigeten.se
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Broschyren om EES upphör 
Broschyren har varit ett informationsmaterial riktat till invånare som vill ge sitt 
samtycke till EES.  
När samtycke inte längre är ett krav för EES-analys, ser myndigheten att behovet av 
information till invånare i pappersform inte längre kvarstår.  
Där av har myndigheten tagit beslutet att upphöra med broschyren. 
 

 

 
 
 
 
 

Skillnad på tjänsterna Interaktionskontrollen och EES 

Sedan 2016 har EES integrerat Janusmed Interaktioner som en av källorna i EES. 

Vissa apotek har även tillgång till Interaktionskontrollen som en separat tjänst. 

 

Vid en EES-analys ingår alla kundens elektroniskt sparade recept samt inaktuella 

recept som kunden förväntas ha kvar hemma. 

 

Vid en analys via Interaktionskontrollen ingår endast de läkemedel som farmaceuten 

expedierar vid det tillfället. Detta påverkar utfallet av interaktionssignaler. 

 

Hör av dig! 

Avslutningsvis önskar vi att du hör av dig vid frågor och synpunkter. 

Det är viktigt för oss att få veta om det finns något som kan förbättras. 

 

Tillsammans kan vi göra EES ännu bättre! 

Du når oss på servicedesk@ehalsomyndigheten.se 

 

Trevlig sommar önskar EES-gruppen, 

 

Växel: 010-458 62 00  

Kundtjänst: 0771-766 200 

registrator@ehalsomyndigheten.se 

ehalsomyndigheten.se

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
tel:+46104586200
tel:+46771-766%20200
mailto:registrator@ehalsomyndigheten.se
https://one-lnk.com/x1eUZQ_v7HX9ebI86y2QfBEoStLSd4DB3sGI9SP_jCf8zRv2uDOLFwozuDRZkueYdFlJeMGNjRqev-gLsW4mWeSBQ/x1ebAddDgDVYjiTV9RDcB9LErMeyTlOyJx7ap947lzJALb7cWj3qFCm23C9uaHwrrrrJKn3i7ybzuUAdBYtqfedBdi-gYzrfIICxSEqEcf4iNKd068JLWrti-ek39P2Vlvbj9eyy4QWJ1Vtk-5EDlnnYQ/
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Välkommen till Uppsalas första sommargata! 
 

Under sommaren 2020 gör vi om Östra Ågatan till sommargata där 
grönska, sittplatser och uteserveringar ger plats för människor och 
möten.  
Minskad biltrafik skapar rum för möblemang och planteringar i direkt 
anslutning till Fyrisån. Mitt i centrum i en klassiskt kulturhistorisk miljö. 

Under sommaren 2020 kommer delar av Östra Ågatan - mellan 
Klostergatan i norr och Bangårdsgatan i söder - att bli en sommargata. 

 Det innebär att bilarnas framkomlighet begränsas till förmån för dig som 
går och vistas på gatan. Ytan mot Fyrisån möbleras med planteringar 
och sittplatser.  
På så vis kan du som går prioriteras i en av Uppsalas finaste 
stadsmiljöer under sommarmånaderna. 

Östra Ågatan är sommargata från 22 maj till mitten av augusti 2020. 

Källa: https://www.uppsala.se/kampanjsidor/sommargata/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar det igen - Hitta ut i Uppsalas natur!  
Vart kan man åka och vad kan man göra när man är i naturen?  
Vi tipsar om var du hittar information om utflyktsmål i naturen och 
aktiviteter som är roliga att göra tillsammans med familj och vänner!  
 
upplandsstiftelsen.se/naturtips 

 
 
  
  

https://www.uppsala.se/kampanjsidor/sommargata/
http://www.upplandsstiftelsen.se/naturtips
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TÄNKVÄRT 
 

 
 

"Alla morgondagens blommor gömmer sig 
i frön som sås idag." 
 
//Okänd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22 
 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

