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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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Dessa dagar får Coronasituationen ge plats för Palmeutredningens rubriker – dagen D  
den 10 juni, efter 34 år av utredningar (?), ska nu mordgåtan få ett konkret avslut.  
Spänningen är olidlig och förväntan hög. Bänkad framför TV:n.  
 
Under två timmars redovisning av fallet uppstod desto fler frågetecken och spekulationer 
om den utpekade ”Skandiamannen” verkligen är den person som mördade Olof Palme?  
Bristfälliga tekniska bevis, DNA, motiv etc. Och den utpekade förövaren är dessutom avliden.  
 
Engström fanns med i utredningen från början, ändå har denna ”ej utan tvivel lösning” tagit 
drygt 30 år att fastställa. Kan tyckas något pinsamt med alla resurser som erhållits. 
Dessa artiklar från SVT är inte nådiga: 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/palmemordet-fragorna-som-fortfarande-saknar-svar 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-inget-mindre-an-en-skandal-han-fanns-dar-
fran-dag-1 

 
Vore önskvärt att forskningen om Corona ger tidigare resultat; 
Vetenskapsrådet har tagit emot 2O57 ansökningar om projektbidrag för forskning om 
Coronavirus och covid-19. Fokus ligger på forskning om den pågående Coronapandemin, 
men också på forskning som kan förhindra framtida pandemier. 
- Det höga söktrycket visar att det finns många forskare ute på lärosätena som har idéer 
kring hur Coronapandemin kan bekämpas. skriver Sven Stafström, Vetenskapsrådets 
generaldirektör, på rådets hemsida.  
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-06-04-stort-intresse-for-
utlysningen-om-coronavirus-och-covid-19.html 
 
Den 27 maj 1980 invigdes Upplandsledens etapp 1, mellan Sunnersta och Fjällnora - i år är 

det 40 år sedan. Det firar vi hela året! 

http://www.upplandsstiftelsen.se/upl40 
 
Vandra med distans, 
//Helene 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 

  

 

 

 

 

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/palmemordet-fragorna-som-fortfarande-saknar-svar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-inget-mindre-an-en-skandal-han-fanns-dar-fran-dag-1
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-inget-mindre-an-en-skandal-han-fanns-dar-fran-dag-1
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-06-04-stort-intresse-for-utlysningen-om-coronavirus-och-covid-19.html
https://www.vr.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-06-04-stort-intresse-for-utlysningen-om-coronavirus-och-covid-19.html
http://www.upplandsstiftelsen.se/upl40
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Hej alla! 

 

Universitetet, kommunen, regionen, länsstyrelsen och LÖK håller just nu på att 
planera ett panelsamtal om rasismens normalisering, demokrati och mänskliga 
rättigheter.  
 
Samtalet äger rum på onsdag nästa vecka, den 17/6 klockan 13.30-15.00. 
 
De vill givetvis att samtalet ska vara så inkluderande som möjligt och ser nu över 
möjligheterna att använda tolk. Det är dock väldigt kort varsel. 
 
Tanken är att samtalet kommer att livesändas samt spelas in, och upplägget är: 
 
13.30 Moderator inleder                                                            3 minuter 
 
13:33 En person, föredrag                                                          20 minuter 
 
13.58 Presentationer 3-5 min (fyra panelister)                       25 minuter 
 
14.28 Diskussion med frågor                                                     30 minuter 
 
14:58 Moderator avrundar sändningen                                   2 minuter 
 
 

Hör av dig till mig om du har möjlighet att teckentolka på onsdag 17 juni,  

klockan 13.30 - 15.00. 

 

Hälsningar 
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 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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     Sundbyberg 2020-06-04  

 

 

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, 
kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare: 
  
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: 

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen 
covid-19 2020/04874/SF. 
  
 
Vår referens:  
Monica Klasén  
monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se  
    Mottagare:  
    Socialdepartementet  
    s.remissvar@regeringskansliet.se  
    esbjorn.akesson@regeringskansliet.se  
 

Remissvar 
 
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning 
med anledning av sjukdomen covid-19. 
  
Funktionsrätt Sverige  
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 46 funktionsrättsförbund som 
tillsammans representerar ca 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.  
Människor med funktionsnedsättning och eller kronisk sjukdom, varav många är 
medlemmar i något av våra medlemsförbund berörs särskilt av coronapandemin.  
 
Funktionsrätt Sverige har engagerat oss på flera viktiga områden sedan utbrottet 
startade i Sverige bland annat i frågan gällande behovet av smittskyddspenning, eller 
en tillfällig förebyggande sjukpenning.  
 
Sammanfattning  
Funktionsrätt Sverige har vid flera tillfällen under våren påtalat det akuta behovet av 
en smittskyddspenning för personer som tillhör en riskgrupp som riskerar att drabbas 
av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och en 
närståendepenning för närstående till dessa.  
 
Skyddandet av riskgrupper är helt centralt i pandemibekämpningen, därtill hör att 
uppenbara riskpersoners närmaste anhöriga inte får riskera att dra hem viruset. 
 
 
 

mailto:monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se
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Funktionsrätt Sverige välkomnar därför varmt regeringens förslag om en tillfällig 
sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19.  
 
Vi har dock några viktiga synpunkter: 
Den mest allvarliga gäller regeringens ställningstagande att inte omfatta närstående 
som delar hushållsgemenskap med personer i riskgrupp av den tillfälliga 
förebyggande sjukpenningen.  
 
En synpunkt som delas av flera av våra medlemsförbund. 
Vi ser det som mycket allvarligt att personer i de definierade riskgrupperna riskerar 
att smittas av sina närstående, alternativt att närstående tvingas stanna hemma från 
sitt arbete utan någon ersättning. Båda alternativen riskerar svåra följder. 
  
Baserat på resonemanget kring avgränsningar i promemorian, drar vi slutsatsen att 
det råder oklarhet gällande risk för smitta från närstående för personer i riskgrupp 
och förordar därför att denna specifika fråga återremitteras till Socialstyrelsen för ny 
analys och viktigt tydliggörande.  
Vi förutsätter att regeringen sedan skyndsamt återkommer med fortsatta förslag om 
närståendepenning. 
  
Flera av våra medlemsförbund upplever också en oro kring definitionen av 
riskdiagnoser och vilka grupper som i Försäkringskassans bedömningar kommer att 
omfattas av den tillfälliga sjukpenningen.  
 
I övrigt vill vi se en möjlighet till retroaktiv ersättning av förebyggande sjukpenning.  
Vi har fått signaler från flera av våra medlemsförbund att personer som tillhör 
riskgrupper tvingats stanna hemma från arbetet sedan utbrottet i början av mars, 
med allvarliga privatekonomiska konsekvenser som följd.  
Vi ställer oss också frågande till det korta tidsperspektivet med 90 dagars ersättning, 
samt giltighetstiden för reformen, juli till september, då osäkerheten är stor kring 
vilken risknivå Sverige kommer att befinna sig i på under eftersommaren.  
 
Närstående borde omfattas av den tillfälliga förbyggande sjukpenningen  
Vi ser problem med avgränsningen som innebär att närstående inte omfattas av den 
tillfälliga förebyggande sjukpenningen.  
Syftet skulle vara detsamma, nämligen att så långt som möjligt skydda personer som 
tillhör de av Socialstyrelsen definierade riskgrupperna, från smitta och insjuknande i 
covid-19. Det är svårt att följa det resonemang som förs i promemorian under 
rubriken Avgränsningar och vi känner en oro att det uppstått ett missförstånd.  
 
Av riksdagens tillkännagivande från den 16 april 2020 (bet.2019/20:SoU21, rskr. 
2019/20:215)  
framgår att uppdraget till Socialstyrelsen, omfattade att definiera grupper i arbetsför 
ålder som löper ökad risk att få ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i  
covid-19, samt även att genomföra en analys av om det ur ett smittskyddsperspektiv 
finns ett behov av att också personer som har hushållsgemenskap med personer i 
nämnda grupper tillfälligt avstår arbete utanför hemmet.  
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Av Socialstyrelsens redovisning1 från den 17 april 2020 framgår sedan att 
 ”en person som bor tillsammans med någon som har en förhöjd risk enligt tidigare 
angivna definitioner bör i syfte att skydda den som löper störst risk att drabbas av ett 
särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 ur ett 
smittskyddsperspektiv tillfälligt avstå arbete utanför hemmet om arbetssituationen är 
sådan att Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd inte kan följas.”  
 
1 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-

webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf  

 

Folkhälsomyndigheten, FHM, inkommer den 20 april med ett yttrande över 
Socialstyrelsens redovisning.  
I yttrandet framgår att myndigheten menar att anhöriga/hushållskontakter utan 
symtom inte behöver stanna hemma för att minska smittrisken för personer som 
tillhör riskgrupperna.  
Man påpekar vidare att det är risken för svår sjukdom och inte risken för smitta som 
är förhöjd. I enlighet med rekommendationer från myndigheten behöver därmed 
symtomfria anhöriga därför inte stanna hemma för att minska risken för smitta. 
  
Funktionsrätt Sverige ställer sig frågande till denna formulering, som går stick i stäv 
med Socialstyrelsens ställningstagande bara dagar innan. 
  
Vi menar att FHM:s resonemang  
”det är risken för svår sjukdom och inte risken för smitta som är förhöjd” leder till 
felaktiga slutsatser.  
 
Myndigheten har vid flera tillfällen under våren, påpekat att eftersom viruset är nytt 
för människan, kommer alla som kommer i kontakt med viruset att smittas.  
Det är alltså smittan man i första hand måste skyddas ifrån, för att som tillhörande 
riskgrupp inte riskera det allvarliga sjukdomsförloppet vid covid-19. 
 
Det är dock Folkhälsomyndighetens yttrande som fått ligga till grund för regeringens 
ställningstagande – att avgränsa närstående från den tillfälliga förebyggande 
sjukpenningen.  
 
Avgränsningen rimmar illa med riksdagens tillkännagivande från den 16 april där det 
framgår att regeringen efter Socialstyrelsens rapport snarast ska återkomma med ett 
förslag som 
 ”säkerställer att de personer som ingår i nämnda riskgrupper ges ett effektivt skydd 
genom socialförsäkringssystemet under en begränsad tid”.  
 
Avgränsningen förfelar också syftet med den tillfälliga sjukpenningen som det 
definieras under Konsekvenser, punkt 6 i promemorian: 
 ”Den nya förordning som föreslås, syftar till att bidra till ett ökat skydd för de individer 
som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid 
insjuknande i covid-19.”  
 
Effekten blir att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen endast delvis kommer att 
skydda individer i de definierade riskgrupperna. Detta är djupt olyckligt 
.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
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Som ett exempel har några av våra medlemsförbunds medlemmar omfattande 
funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning och är därför många gånger 
beroende av sina anhöriga.  
 
Förslaget med den tillfälliga förebyggande sjukpenningen misslyckas med att skydda 
dessa personer, eftersom det inte är personen med flerfunktionsnedsättning som 
måste avstå förvärvsarbete för att minska smittrisken, utan dennes närstående. 
  
Socialstyrelsen hade uppdraget att bedöma och analysera smittskyddsbehovet när 
det gäller närstående som delar hushållsgemenskap med personer i definierade 
riskgrupper. Borde då inte myndighetens slutsats från den 17 april, vara den som 
vägleder regeringen i detta förslag?  
 
Det är tydligt att det råder ovisshet om vad som är säkrast ur smittskyddssynpunkt 
när det gäller närstående som delar hushållsgemenskap med personer i de av 
Socialstyrelsen definierade riskgrupperna, och därför ser vi ingen annan lösning än 
att just denna fråga återremitteras till Socialstyrelsen för en uppdaterad analys och 
bedömning.  
 
Detta måste utredas så att det står fullständigt klart vad som gäller, därefter bör 
regeringen skyndsamt återkomma med förslag om en närståendepenning.  
 
Grupper som omfattas av den tillfälliga förebyggande sjukpenningen  
Enligt regeringens förslag har en försäkrad rätt till sjukpenning i förebyggande syfte 
utöver det som specificeras i socialförsäkringsbalken om personen tillhör någon av 
de riskgrupper som enligt Socialstyrelsens definition riskerar ett allvarligt 
sjukdomsförlopp vid covid-19.  
 
Funktionsrätt Sverige har inga synpunkter gällande vilka diagnosgrupper som bör 
omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning. Se i denna fråga vidare yttranden 
från våra medlemsförbund som har djupare kunskap om olika diagnoser.  
Vi vill dock poängtera vikten av att Försäkringskassan gör en individuell bedömning 
av hela sjukdomsbilden och hälsoläget i de ansökningar om tillfällig förebyggande 
sjukpenning som inkommer.  
Det kan handla om att uppmärksamma samsjuklighet, men också exempelvis 
komplikationer på grund av medicinering eller andra faktorer som innebär 
infektionsrisk eller problem med lungorna.  
 
Detta för att förebygga att man sorterar bort personer utifrån huvuddiagnos och 
missar samsjuklighet med tillstånd som ingår bland de diagnoser som omfattas i 
Socialstyrelsens definition av riskgrupper.  
 
I den rådande situationen där kunskapsläget hela tiden uppdateras i takt med nya 
erfarenheter är det naturligt att exempelvis definitioner och förtydliganden gällande 
särskilda riskgrupper förändras.  
Därför är det inte förvånande att Socialstyrelsen så sent som den 2 juni2 kom med en 
uppdatering gällande riskgrupper. 
Det hade däremot varit välkommet om regeringen redan i remissbrevet informerat om 
att en sådan uppdatering var på väg.  
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2file:///C:/Users/mokl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9MO17VQ1/identifieri

ng-av-riskgrupper-covid19.pdf  
 

Retroaktiv ersättning av förebyggande sjukpenning.  
Förordningen avses träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla fram till den sista 
september 2020.  
Det föreslås dessutom att ersättning endast ska kunna betalas ut för 90 dagar.  
 
Funktionsrätt Sverige anser att ersättning bör kunna betalas ut retroaktivt för den tid 
personer som uppfyller kriterierna redan har avstått förvärvsarbete på grund av 
smittorisk. Våra medlemsförbund vittnar om att många av deras medlemmar redan 
vid pandemins utbrott vidtog försiktighetsåtgärder i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
Vittnesmålen handlar om människor som avstått från att gå till arbetet även om de 
riskerat att förlora sin anställning och i vissa fall gjort det, om de som använt alla sina 
besparingar och om andra som tvingats ta dyra lån för att klara vardagen. 
  
Vi menar därför att sökanden bör ersättas retroaktivt för den tid som går att styrka via 
läkarintyg enligt den ordning som föreslås.  
Vikten av en snabb och effektiv behandling av sökandes ansökan kan inte nog 
betonas. Försäkringskassan bör därför påskynda verkställandet och godkänna 
ansökan där patient och läkare är överens om individens medicinska skyddsbehov.  
 
Giltighetstid  
Vi ställer oss frågande inför det tidsfönster under vilket förordningen föreslås gälla,  
1 juli 2020 - 30 september 2020.  
Det kommer att finnas ett behov av att skydda personer i de av Socialstyrelsen 
definierade riskgrupperna så länge som vi har en allmän spridning av coronaviruset i 
samhället.  
Lika länge kommer det finnas behov av den tillfälliga förebyggande sjukpenningen. 
Därför borde giltighetstiden förtydligas så att ersättningen gäller så länge som 
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för smittspridning i samhället är på nivå 4 
eller nivå 5. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Funktionsrätt Sverige  
 
Elisabeth Wallenius  
Ordförande  

 

file:///C:/Users/mokl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9MO17VQ1/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
file:///C:/Users/mokl/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9MO17VQ1/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf
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GALENFESTIVAL BLIR DIGITAL – TÄVLING UTLYSES! 

Lördagen den 26 september blir vår årliga Galenfestival digital.  
En del inslag för dagen är klara, men vi har plats för fler.  
 
Därför utlyser vi en tävling som vänder sig till boende i Uppsala län.  
Vi vill ha tips om vad man kan göra på en digital festival, senast 24 juli.  
De tre bästa förslagen som är praktiskt genomförbara får pris. 
  
Mer information finns på www.uppsala.hjarnkoll.se. 

I Sverige berörs tre av fyra av psykisk ohälsa – det angår oss alla! 

Det har blivit mer accepterat att vara öppen om sitt mående, en utveckling som går i 
rätt riktning.  
Men en del fördomar lever kvar, vilket leder till att många fortfarande är rädda för att 
bli diskriminerade och isolerade om de berättar om sin psykiska ohälsa. 

Hjärnkoll Uppsala län har under sju års tid anordnat Galenfestivalen i 
Stadsträdgården i Uppsala, för att uppmärksamma psykisk ohälsa.  
Vi har fyllt dagen med sång och musik, poesi, ansiktsmålning, hattmakeri och andra 
aktiviteter.  
I och med Corona-viruset är det inte genomförbart i år, därför anordnar vi i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan en digital festival. 

https://uppsala.hjarnkoll.se/2020/06/09/galenfestival-blir-digital-
tavling-utlyses/ 

 Välkommen till en annorlunda Galenfestival 2020! 

 

 

www.uppsala.hjarnkoll.se.
https://uppsala.hjarnkoll.se/2020/06/09/galenfestival-blir-digital-tavling-utlyses/
https://uppsala.hjarnkoll.se/2020/06/09/galenfestival-blir-digital-tavling-utlyses/
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 Förebyggande information om bedrägerier 
 

Vi vill med detta utskick uppmärksamma er på olika tillvägagångssätt som bedragare 

använder sig av men också hur man kan skydda sig från att bli utsatt för bedrägerier.  

Vi noterar att en viss koppling till Coronaviruset finns. Det kommer troligen att öka. 

Grannsamverkan är en god kraft som är extra viktig i dessa tider.  

Vi önskar att ni i grannskapet är måna om varandra just nu.  

 

Bedrägerierna som sker är framförallt redan existerande tillvägagångssätt men just nu med 

en tillagd Corona-aspekt av varierande art. Fortsätt att vara sunt kritisk till personer som rör 

sig i området och inte verkar höra hemma där.  

Så här kan tillvägagångssätten se ut: 

Fysiska besök  

 Gärningspersoner gör hembesök hos äldre/självisolerade där de utger sig för att vara 
från sjukvården. De erbjuder test för Coronavirus i ett försök att ta sig in i bostaden. 
 

 Äldre/ självisolerade personer blir kontaktade av gärningspersoner som erbjuder sig 
att handla åt dem med anledning av Coronaviruset. De drabbade ombeds ge ifrån sig 
kontokort och/eller kontanter. 
 

 Gärningspersoner utger sig för att vara från hemtjänsten och ska städa och sanera 
bostaden från Coronavirus. Väl inne i bostaden stjäl de mediciner, konto- 
kortuppgifter och värdesaker. 
 

Kontakt via telefon, mail eller sociala medier 

 Samtal kommer från t ex ”Folkhälsomyndigheten” där offret ombeds logga in med  
e-legitimation – bedragaren för sedan över pengar från den drabbades konto till ett 
annat. 

 

 Telefonbedrägerier: den drabbade kontaktas via telefon av en bedragare som utger 
sig för att ringa från Folkhälsomyndigheten: bedräglig försäljning som även kan leda 
till hembesök. 
 

 Messengermeddelanden om att det finns tillgängliga fonder för låginkomsttagare 
har förekommit tidigare, men nu har man lagt till ”Federala bidragsprogrammet för 
Corona virusländer”.  
Den drabbade ombeds att registrera sig - mot en kostnad givetvis. 
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Så här kan du skydda dig 

 

 Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av någon annan varken 
över telefon eller via nätet.  
Be att få motringa men var noga med att själv söka upp numret och inte ringa numret 
du får av personen som ringt upp dig.  
Kom ihåg; du behöver inte skynda, det är aldrig bråttom. Var även sunt kritisk vid 
personliga möten. 
 

 Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är. 
 

 Klicka aldrig på en länk du inte känner igen. 
 

 Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kortuppgifter.  
Använd dig av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-id. 
 

 Minska pengarna på ditt konto betalkortet är knutet till. För över mellan konton vid 
behov. 
 

 Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har träff 
bokad med dem. Kontrollera legitimation om du kan.  
Hantverkare? Kontrollera alltid med fastighetsbolaget innan du släpper in någon. 
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Vi håller på att göra en behovsanalys/genomlysning kring vad som 

behövs och vad som ej fungerar bra här i kommunen. 

Har en idé kring att kolla vad föreningarna i FUL tycker/tänker? 

 

Hur fungerar ANHÖRIGSTÖDET(inom kommun och region) enligt dem.  

Vad är bra? Vad är inte bra? 

Hur kan Röda Korset hjälpa? 

 

Kontakta Anki Kärker för att få veta mer:  

anhorigstod.uppsala@redcross.se 

Telefon: 073-444 84 66, nås säkrast eftermiddagar och kväll. 

 

 

//Hälsningar  

Anki Kärker 

mailto:anhorigstod.uppsala@redcross.se
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Välkommen till Kulturnatten som arrangeras i Uppsala den andra 
lördagen i september varje år. 
 
Upplev musik, spännande dansföreställningar, roliga barnaktiviteter och 
mycket mer! Kulturnatten 2020 blir digital.  
Du som arrangör är välkommen att medverka med digitala 
programpunkter. Skicka in anmälan senast 1 augusti! 
 
Den här informationen går till dig som vid något tillfälle arrangerat evenemang på 

Kulturnatten i Uppsala. 

 På grund av rådande omständigheter kring Coronaviruset och 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi, som vi meddelade i nyhetsbrev 

 i maj, tagit beslut om att Kulturnatten Uppsala 2020 kommer ske digitalt. 

  

ANMÄLAN TILL KULTURNATTEN ÄR NU ÖPPEN 

Nu har vi öppnat anmälan för medverkan under kulturnatten.  

Likt vanligt hittar ni denna på hemsidan, kulturnattenuppsala.se , direkt när ni loggat 

in på ert konto.  

Du behöver skapa ett nytt konto första gången du loggar in på nya hemsidan. 
  

Anmälan kommer i stort att se ut som vanligt.  

Den främsta skillnaden är att istället för att skriva vart programpunkten kommer äga 

rum så lägger ni upp en länk för vart ert digitala evenemang går att se.  

 

Förslagsvis skickar ni in webbadressen till er hemsida där ni tänkt lägga upp er 

programpunkt, eller så skickar ni in webbadressen till er Facebook-sida. 

Exempelvis https://www.facebook.com/KulturnattenUppsala/ 

 

Ni avgör själva om ni vill producera och filma ert material i förväg eller om ni vill 

genomföra en livesändning.  

Det krävs ingen proffsutrustning för att vara med på digitala kulturnatten, utan ni 

kommer långt med en mobiltelefon med kamera. Precis som tidigare år har ni alla 

möjligheter att anmäla fler evenemang om så önskas. 

 

Hur ni än väljer att göra så tycker vi att det är så kul att ni ställer om tillsammans med 

oss under denna märkliga tid vi lever i.  

Vi får tänka på de positiva möjligheterna med att kunna sprida programpunkter 

digitalt och kanske utöka kännedom hos er potentiella publik. Kulturen finns kvar! 

 

Hur filmar man med mobilen? Kika på länken nedan för tips och tricks: 

https://moderskeppet.se/live/ova-pa-att-filma-med-din-mobil-eller-surfplatta/ 

  

 

kulturnattenuppsala.se
https://www.facebook.com/KulturnattenUppsala/
https://moderskeppet.se/live/ova-pa-att-filma-med-din-mobil-eller-surfplatta/
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Hur laddar man upp videoklipp på Facebook? Kika på länken nedan för instruktioner: 

https://www.facebook.com/help/1738143323068602/?helpref=hc_fnav 

  

Hur sänder man live på Facebook? Kika på länken nedan för instruktioner: 

https://www.facebook.com/help/1636872026560015 

 

Vad gäller om ni önskar livesända med musik? 
 Nedan finns två länkar för mer information: 
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/jag-vill-livesanda-musik-pa-natet-
vad-galler 
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/vad-galler-om-jag-ar-artist-och-
ska-livestreama-en-konsert-med-egna 
 

Om ni har er programpunkt genom Facebook och ert kommentarsfält öppet, tänk 
gärna på att ha någon som modererar detta under sändningen. 
Detta för att ha översikt på vad som skrivs för att hålla en god ton och ett gott 
samtalsklimat så att vi tillsammans tar ansvar för att skapa en trevlig kulturnatt. 

  

Sista anmälningsdag för ett digitalt evenemang är den 1 augusti. 

Detta datum gäller oavsett om ni tänker medverka med förinspelat material eller ha   

en livesändning. 

Kulturnatten kommer fortsatt vara en del av Uppsala kommuns temaår  

Mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på fred, demokrati och yttrandefrihet.  

  

KONCEPT 

Kulturnattenuppsala.se kommer vara navet i den digitala kulturnatten.  

Vi kommer på startsidan ha en livesändning som kommer sända totalt omkring fyra 

timmar under dagen/kvällen, uppdelade i kortare sändningar. 

Dessa fyller vi med invigning, intervjuer och samtal samt producerat material från 

olika delar av kulturlivet i Uppsala.  

Mellan sändningarna så kommer vi hänvisa in under program, där alla era länkar 

ligger. Vi gör länkarna tillgängliga för besökaren någon gång under förmiddagen och 

sedan kommer de ligga uppe under kvällen/natten och tas sedan bort. 
  

NY HEMSIDA 

Som vi tidigare informerat om har en ny hemsida tagits fram, detta för att tidigare 

hemsida inte hade tillräcklig kapacitet att hantera alla programpunkter på bra sätt.  

Anmälan på nya hemsidan kommer att vara enklare och spara tid, särskilt för dig  

som anmäler flera programpunkter.  

Vi kommer inte kunna flytta över gamla användarkonton vid detta systembyte, vilket 

betyder att första gången du går in och anmäler ett evenemang kommer du behöva 

skapa ett nytt användarkonto. 

  

Frågor? 

Du kommer i kontakt med oss genom att maila kulturnatten@uppsala.se . 

 //Malin Lejskog med kollegor 

Projektledningen för Kulturnatten Uppsala, www.kulturnattenuppsala.se 

https://www.facebook.com/help/1738143323068602/?helpref=hc_fnav
https://www.facebook.com/help/1636872026560015
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/jag-vill-livesanda-musik-pa-natet-vad-galler
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/jag-vill-livesanda-musik-pa-natet-vad-galler
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/vad-galler-om-jag-ar-artist-och-ska-livestreama-en-konsert-med-egna
https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/vad-galler-om-jag-ar-artist-och-ska-livestreama-en-konsert-med-egna
Kulturnattenuppsala.se
mailto:kulturnatten@uppsala.se
http://www.kulturnattenuppsala.se/
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ptember 2020. 

     Uppsala 2020-06-10 

 

Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse, revisorer och 

valberedning 

 

 Kallelse till Årsmöte samt halvårsmöte för ABF i Uppsala län 

  

 Tid: Måndag den 2 november 2020, klockan 18.30  

(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00)  

 

Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32 Uppsala, det kommer även finnas möjlighet 

att delta via digitalt verktyg - ange önskemål om detta vid anmälan. 

 

 Nomineringar: Nomineringar till styrelsen för ABF i Uppsala län skall vara ABF i Uppsala läns 

valberedning tillhanda senast den 14 september.  

Nomineringar sändes via mail till valberedningens sammankallande Daniel Rubinsson: 

daniel.rubinsson@lo.se  

 

Ärenden: - Verksamhetsberättelse 2019, valärenden, motioner samt förslag från styrelsen 

 - Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2021  

 

Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län:  

Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan:  

 

Organisation med – 4 999 medlemmar 1 mandat.  

Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar 2 mandat.  

Organisation med mer än 10 000 medlemmar 3 mandat.  

Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse mer än 3 mandat.  

Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 mandat.  

 

Anmälan: Anmälan till årsmötet och halvårsmötet sker senast 5 oktober 2020  

till E-post: agnes.jonsson@abf.se . 

Bekräftelse utsändes till ombuden senast två veckor innan mötet, ange adress i första hand 

e-post till ombuden i samband med anmälan. 

Välkommen!  

Agnes Jonsson  

Ordförande ABF i Uppsala län 
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 Nomineringsarbete inför ABF i Uppsala läns årsmöte 2020  
 

Nomineringar av kandidater inför de val som skall förrättas vid årsmötet den 2 november 
2020 skall vara valberedningen tillhanda senast 14 september 2020.  
 
Nomineringsrätt föreligger för samtliga medlemsorganisationer.  
Samtliga uppdrag är på 2 år om inte annat anges.  
Vid val till styrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Inget av könen bör vara 
representerat med mindre än 40 % av de valda ledamöterna och ersättarna.  
 
Inför årsmötet 2020 framför styrelsen i samråd med valberedningen förslaget att minska 
antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från idag tio (10) med ordförande till sju (7) med 
ordförande, antalet ersättare kvarstår med fyra (4).  
Bakgrunden till förslaget är att dels följa stadgarna och ha ett ojämnt antal ordinarie men 
även en vilja att på ett ännu bättre sätt bli en styrelse som tar ansvar och samarbetar, vilket 
är lättare när man är en något mindre grupp. 
 

Ledamöter i tur att avgå: 
 Gabriel Tidestav (SSU) ordinarie styrelsen  
Ellena Papaioannou (LO) ordinarie styrelsen  
Andreas Hallin (Byggnads) ordinarie styrelsen  
Joel Gordon (Vänsterpartiet) ordinarie styrelsen  
Åke Swahn (PRO) ordinarie styrelsen  
Gert Berlin (PRO) ersättare styrelsen  
Bo Andersson (Hyresgästföreningen) ersättare styrelsen 
Ingemar Eriksson (SAP) revisor ordinarie  
Hans Hård (SAP) revisor ersättare 
 
 Ledamöter valda ytterligare 1 år: 
Agnes Jonsson (Kommunal) ordförande  
Karin Westlund (S-kvinnor) ordinarie styrelsen  
Tara Mokhtari (Reumatikerf. U:a) ordinarie styrelsen  
Gustav Holmlund (Handels) ordinarie styrelsen  
Niklas Björkegren (SAP) ordinarie styrelsen  
Agneta Darberg ersättare styrelsen  
Paola Barklund-Torrijo (Handels) ersättare styrelsen  
Mikael Lundin (Kommunal) revisor ordinarie  
Leif Waldén (Transport) revisor ersättare  
 
Valberedning valda 1 år 2019  
Daniel Rubinsson (LO) valberedning sammankallande valberedning  
Inga-Lill Sjöblom (LO) valberedning  
Miriana Garvan (SAP) valberedning  
 
Valberedningens sammankallande Daniel Rubinsson 
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TÄNKVÄRT 
 
 
 
 

"Gläds då du snubblar - 
du slapp just att falla!" 
 
//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

