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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/


2 
 

 
 
 
 
 
Hejsan i sommarvärmen, 
 
Snabb och intensiv hetta över Sverige, då vallfärdar folk till svalkan nära vattnet. 
  
Kan bli si och så med distansen på Sveriges badstränder, hur fixar man tillräckligt 
avstånd mellan solstolar och filtar? Tumstock och markeringstejp?  
 
Kan hetta till ordentligt mellan besökare om vem som var först till den åtråvärda 
plätten på badplatsen.  
 
Men hur menar de nu…utländska, friska  turister är välkomna hit på semester, 
medan vi medborgare rekommenderas att inte färdas mer än två timmar från 
hemorten? Om ifall att semesterresan är nödvändig att genomföra?  
 
Jag tycker det låter något inkonsekvent.  
 

https://www.svd.se/besked-om-resor-i-sommar-drojer 
 
Vi får förlita oss på att det finns en genomtänkt och fungerande strategi från 
Folkhälsomyndigheten. I slutändan hänger det ändå på ens eget förnuft och respekt 
för Corona, oavsett var man befinner sig under vardag eller semester.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta det lilla lugna, 
//Helene 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 

  

 

https://www.svd.se/besked-om-resor-i-sommar-drojer
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Funktionsrätt Uppsala län tillsammans med Ge makten vidare 
och Litteraturcentrum Uppsalas Kulturkväll den 17 juni klockan 
17.00 - 19.00, är på grund av pågående pandemi INSTÄLLD! 
 
Nytt datum - nästa kulturkväll genomförs: 
 
TID:  Onsdag den 9 september klockan 17.00 - 19.00.   
 
Plats:  Torget, Funktionsrätts kansli, Kungsgatan 64, Uppsala.  
 
Den 9 september 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 35, samt i Torsdagsbladet den  

27 augusti. 

 

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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Hej alla! 

 

Funktionsrätt Uppsala län har fått en remiss:  

 

Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF för yttrande av 

Funktionsrätt Sverige. 

 

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 12 juni. 

Socialdepartementet vill ha allas remissvar senast den 23 juni 2020.  

 

Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 9 juni  

klockan 13.00.  

Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns 

styrelsemöte samma dag klockan 17.00. 

 

Remissmissiv SOU 2020:01 

Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF 

Sammanfattning av remissen: 
Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av yrket personlig assistent. 
 
 I översynen har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena, det vill säga 
arbetsvillkor och arbetsmiljö, ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika 
sektorer. 
Assistenterna kan vara anställda hos kommuner, privata företag eller kooperativ eller 
hos assistansanvändare som anställer sina egna assistenter. 
  
Handläggare på Funktionsrätt Sverige: 

 

Mikael Klein:  mikael.klein@funktionsratt.se  

 

 

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://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Remissmissiv-sou-2020_01.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/%C3%96versyn-av-yrket-personlig-assistent-S2020.00202.SOF_.pdf
https://hsouppsalalan.org/
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Hej! 
 

Idag skriver Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början en debattartikel i ETC 
Göteborg, tillsammans med FN-förbundets projekt Lika Unika 
Akademi och Funktionsrätt Göteborg: 
 
 ”Förverkliga visionen om att staden ska funka för alla”. 
 
 ” …Genom att anlägga ett funktionsrättsperspektiv när Agenda 2030 förverkligas kan 
kommunerna bidra till att samhällsutvecklingen blir hållbar. 
 
Göteborg kan visa vägen genom att låta principen om universell utformning vara en 
vägledande princip för alla delar av den pågående stadsutvecklingen.” 
 
 

https://goteborg.etc.se/debatt/forverkliga-visionen-om-att-staden-ska-funka-alla 

 

Sprid gärna i era egna kanaler! 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Tor 
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  
rattfranborjan.nu 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
 

www.funktionsratt.se     
  

 

 

 
 
 
 

https://rattfranborjan.nu/
https://fn.se/likaunikaakademi/
https://fn.se/likaunikaakademi/
https://www.funktionsrattgbg.se/
https://goteborg.etc.se/debatt/forverkliga-visionen-om-att-staden-ska-funka-alla
https://rattfranborjan.nu/
http://www.funktionsratt.se/
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För kännedom så har Funktionsrätt Sverige skickat in följande skrivelser: 

 
  
Frågor till sr Lena Hallengren 
  
Frågor till Tomas Eneroth 
  
Skrivelse till regeringen ang SKRs hemställan ang lagändring av 
SoL och LSS 
  
  
  
  
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/Fr%C3%A5gor-statsr%C3%A5d-Lena-Hallengren-inf%C3%B6r-Funktionshinderdelegationen-2-juni-2020.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Fr%C3%A5gor-statsr%C3%A5d-Tomas-Eneroth-inf%C3%B6r-Funktionshinderdelegationen-2-juni-2020.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Skrivelse-till-regeringen-ang-SKRs-hemst%C3%A4llan.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Skrivelse-till-regeringen-ang-SKRs-hemst%C3%A4llan.pdf
http://www.funktionsratt.se/
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Hej! 
  
Vi fortsätter vår populära webbinarie-serie om hur Sverige lever upp till rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, utifrån civilsamhällets rapport 
”Respekt för rättigheter?”. 
 
Anmäl dig via länkarna nedan till vårt kalendarium där du hittar mer 
information om olika teman. 
 
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. 
 

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

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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Till länssamarbetsorganisationerna och ungdomsorganisationer 

 
  
Nu har nytrycket av rapporten kommit till vårt kansli i Sundbyberg!  
 
Den är uppdaterad med de nya undertecknarna så nu är det hela 110  
organisationer som står bakom. 
Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, 
men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar. 
 
Vi vill att beslutsfattare i regering, riksdag, regioner och kommuner ska gå igenom 
förlagen tillsammans med funktionsrättsrörelsen.  
Sedan behöver vi tillsammans bestämma vad som ska göras för att våra rättigheter 
ska respekteras! 
 
Varenda en av de 33 artiklarna och de brister som vi har blottlagt och våra förslag till 
förändringar går att härleda till människors vardag i Sverige. 
 Så ska de ses och så kan rapporten användas som ett viktigt verktyg i alla 
undertecknande organisationers intressepolitiska arbete. 
 
Vi har minst ett år kvar till Sverige ska förhöras på nytt av FN i Geneve.  
Till det mötet kommer vi att skicka in en kortare alternativrapport på engelska, som 
bygger på den befintliga rapporten. Det vore roligt om våra förslag har lett till 
förändring innan dess. 
 
Det går bra att beställa rapporten till självkostnadspris, den kostar 50 kronor 
per exemplar plus porto. Rapporten finns även som lättläst, den kostar 20 
kronor per exemplar plus porto. 
 
Mejla din beställning till info@funktionsratt.se 
 
Skriv hur många ex du vill ha, leveransadress, och fakturaadress om det är en annan 
än leveransadressen. 
Så här i Coronatider arbetar vi på kansliet mest på distans och det kan därför kanske 
dröja ett par dagar innan rapporten kan skickas. 
  
  
Hälsningar,  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
  

mailto:info@funktionsratt.se
http://www.funktionsratt.se/
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Färdtjänsten i Uppsala kommun -  

Information med anledning av Coronaviruset 

 

Nu får du som har färdtjänst åka ensam i bilen utan extra kostnad. 
 
Det är för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset och för att 
stötta taxinäringen som drabbats hårt av krisen. 
 
Ändringen är tillfällig och varar till och med 16 augusti 2020.  
 
 
 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/ 
 
 

 

Färdtjänst - Uppsala kommun 

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på  

egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka  

färdtjänst. 

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken i Uppsala  

kommun. 

 

 
 
 
 

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fardtjanst/
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t kulturen  

I och med att du just nu inte kan komma till UKK så kommer UKK till dig!  

Här samlar vi evenemang som du kan ta del av hemifrån, både live och i 

efterhand. 

 

 

 

 

 

 

Uppsala kommuns nationaldagsfirande! 
 

På Sveriges nationaldag, den 6 juni, sänder vi Uppsala kommuns 

nationaldagsfirande från UKK. 

6 juni 2020 kl 13:00 

Läs mer 

Till firandet 

är får du tips om hur du kan strömma kultur. 

 

 

 

https://www.ukk.se/program/uppsala-kommuns-nationaldagsfirande/
https://www.uppsala.se/strommakultur#nationaldag
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11:e Nationella Prioriteringskonferensen  

Nu är det bestämt! 
 
Den 19-21 oktober 2021 kommer vi att arrangera vår 11:e Nationella 
Prioriteringskonferens och då i Göteborg tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. Notera datumen redan nu i din kalender! 

 

Webbutbildning om beslutsstöd 

För att stödja hjälpmedelsförskrivare i arbetet med behovsbedömning har 
Socialstyrelsen, i samarbete med Prioriteringscentrum och de regioner som använt 
beslutsstödet, skapat en webbutbildning på Socialstyrelsens utbildningsportal om 
beslutsstödet, anpassat för hjälpmedelsverksamhet. 
 
Läs mer om bakgrunden till beslutsstödet här »  

Länk till webbutbildningen »  

 

 

Om Covid-19 och prioriteringar  

På Prioriteringscentrum följer vid Covid-19 händelseutveckling och tar löpande upp 
en del av de frågor som kommer upp när det gäller prioriteringar. 
Läs mer på denna sida » 

På vår hemsida har vi även andra sidor som vi uppdaterar beträffande Covid-19 och 
prioriteringar. Se följande sidor: 
Vägledning från myndigheter » 

Internationellt om Covid-19 och prioriteringar » 

Om media där Prioriteringscentrum medverkat med anledning av 
Coronaviruset » 

  

https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-b91d8de0bb8fb192dd31dd9d29e7c06c-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-68f23c49116d4853203b8f1db3560fca-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-9d9d5f931ac60a30c112370659589ed3-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-b9ecff6731fc9bb30d63ce0ccc1a2f53-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-fc72d9755f2aa04a000d47ea16fa20a1-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-924eb79eb079050cee12a3cfcef33161-33
https://www.idrelay.com/v4_idrlink.asp?q=F48-800-1E98-924eb79eb079050cee12a3cfcef33161-33
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FOLKRÖRELSEARKIVETS NYHETSBREV | MAJ 2020 

Information om Folkrörelsearkivets årsmöte 24 augusti 2020 

Som tidigare meddelats har nytt datum för Folkrörelsearkivets årsmöte bestämts 

till måndagen den 24 augusti 2020, med början klockan 18.30.  

Årsmötet sker i Uppsala Missionskyrka, Tovensalen.  

Dagordning och bilagor till årsmötet finns tillgängligt på Folkrörelsearkivets 

hemsida, http://www.fauppsala.se/arsmote/.  

Vi utgår från att årsmötet, trots särskilda åtgärder med anledning av 

Coronapandemin, kan genomföras som vanligt, vid ett mötestillfälle och med  

de punkter som föreskrivs för årsmötet enligt stadgarna.  

Vi kommer även att erbjuda möjligheten att delta i årsmötet via 

konferensverktyget Zoom.  

Vi kan inte utesluta att situationen med den pågående pandemin fortfarande 

den 24 augusti är sådan att årsmötet fullt ut måste genomföras över länk med 

hjälp av Zoom. Vi har beredskap för denna eventualitet och ber också alla 

ombud att förbereda sig på detta. 

På en punkt frångår vi vad stadgarna utsäger om årsmötet och det gäller 

tidpunkten. Stadgarna säger att årsmöte ska hållas före april månads utgång.  

 

Ett vanligt årsmöte hade dock inte kunnat genomföras som planerat den 31 

mars, eller under april, då regeringen den 29 mars förbjöd folksamlingar över 

 50 personer. 

 

Årsmöteshandlingar och dagordning 

Förutom dag för årsmöte återgår dagordningen till den ursprungliga fullständiga 

dagordningen enligt kallelse.  

Årsmötet kommer att inledas klockan 19.00 med ett föredrag av Charlotta 

Göller, Fonden för mänskliga rättigheter, om Arbetet med FN-konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2001–2006.  

 

http://www.fauppsala.se/arsmote/
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Folkrörelsearkivets stipendiat Anna Karlström presenterar sin uppsats om 

Nymans verkstäder, innan årsmötesförhandlingarna påbörjas. 

(Senaste dag för att inkomma med motioner till årsmötet har skjutits fram till  

1 juni. Det finns alltså fortfarande möjlighet att inkomma med motioner.  

Insänd gärna via e-post till info@fauppsala.se.) 

 

Sedan mars har valberedningen sammanträtt och gjort en förändring i förslag på 

ersättare till styrelsen. Valberedningens förslag är därför uppdaterat.  

I övrigt har inga förändringar av årsmöteshandlingar skett sedan handlingarna 

gjordes tillgängliga på hemsidan i mars. Någon styrelsemotion planeras inte. 

 

Senast från och med 4 juni ligger den definitiva versionen av 

årsmöteshandlingarna på fauppsala.se/arsmote/. 

 

Anmälan av ombud 

De som anmälts som ombud inför årsmötet som det ursprungligen planerats, 

kvarstår som ombud utan att ny anmälan behöver ske.  

Vi ber om att om anmälda ombud har förhinder, en avanmälan sker. 

 

Fram till 10 augusti kan ytterligare ombud anmälas av medlemsföreningar. 

Blanketten i den ursprungliga kallelsen kan användas. 

 

Anmälan kan också ske via telefon 018-7272470 eller info@fauppsala.se. 

Observera att Folkrörelsearkivets bemanning av kansliet sedan slutet av mars 

är mer begränsad än normalt. 

 

Deltagande i Uppsala Missionskyrka och via Zoom 

Många av er har vid det här laget säkert stiftat bekantskap med Zoom, Teams 

eller liknande konferensverktyg.  

För er som inte har det, erbjuder vi ett övningstillfälle innan årsmötet i samband 

med inbjudan. För att delta via Zoom kan ett program laddas ned till din dator, 

surfplatta eller mobiltelefon, t.ex. via zooms hemsida https://zoom.us/.  

Du kan också slussas till en nedladdning direkt när du öppnar länken till det 

videomöte som du inbjuds till efter den 10 augusti. 

  

För att delta via Zoom, försäkra dig om att du i din anmälan som ombud också 

angivit korrekt e-postadress. Inbjudan skickas via e-post.  

mailto:info@fauppsala.se
http://www.fauppsala.se/arsmote/
http://www.fauppsala.se/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Kallelse-till-%C3%A5rsm%C3%B6te-2020.pdf
mailto:info@fauppsala.se
https://zoom.us/
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Via zoom kan ombud delta och välja att vara synliga på video om datorn eller 

telefonen är utrustad med kamera, samt i tal med hjälp av datorns eller 

mobiltelefonens mikrofon.  

Zoom-verktyget innehåller också en så kallad chattfunktion där du som ombud 

kan skriva meddelanden. Den kommer vi utnyttja för att kunna se vilka som 

begär ordet och vid omröstningar. 

 

 

Uppsala 27 maj 2020 

 

Maths Isacson, styrelsens ordförande 

Örjan Simonson, arkivchef 

 

 

Medlemsavgiften 2020 

Vi vill be samtliga föreningar som ännu inte betalt medlemsavgiften att göra 

detta. Intäkterna är viktiga för oss.  

Vänligen kontakta oss om ni tappat bort er faktura. 
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TÄNKVÄRT 
 

 
 
"Man måste investera i framtiden.  
 
Ingen ansträngning är för stor för att rädda livet på ett enda barn. 
Att få en trött gammal människa att le är att uträtta något viktigt.  
 
Att betvinga orättvisor och olyckor, om så bara för stunden, och för en enda 
människa, är att lägga grunden för nytt hopp." 
 
 
//Elie Wiesel (1928 - 2016). Amerikansk franskspråkig författare.  
Han erhöll Nobels fredspris år 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
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

