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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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Jag var så förnuftig och avbokade julaftonens matfrossa.  

Trots noggranna restriktioner känns julbord på restaurang inte lägligt.  

Om åtminstone vädret kunde lätta upp avsaknaden av normal julstämning.  

Ett snötäcke och någon solglimt gör det trevligare att träffas utomhus. 

  

Årets julklapp blev inte helt otippat ett stormkök, vilket på många sätt är positivt. 

 

”Pandemin har förändrat vårt beteende och våra resvanor.  

Därför är stormköket årets julklapp 2020.  

– Den representerar den tid vi lever i, säger HUI:s vd Jonas Arnberg.  

Att utse Årets julklapp är en tradition som HUI Research i år genomför för 33:e året i rad. 

https://hui.se/arets-julklapp/2020/ 

//Källa: TV4:s ”Nyhetsmorgon”. 

 

Jämfört med årets julklapp 2019, en förvaringslåda för mobiler, representerar stormköket  

en sundare livsstil. Fungerar säkert att koka tomtegröt på!  

 

Härligt att beskåda alla ljusdekorationer, och vissa får en extra elkostnad i julklapp; 

svt.se/nyheter/lokalt/varmland/jag-har-julbelysning-som-hobby 

 

Önskar er en God Jul och låt oss verkligen hoppas på ett Gott Nytt 2021! 

//Helene  

 

 

 

 

 

Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 

Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
 

 

https://hui.se/arets-julklapp/2020/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/jag-har-julbelysning-som-hobby
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 28 februari 2021. 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala har beslutat att kansliet ska vara fortsatt stängt för 

personal och besökare.  

Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.   

Under pågående pandemi så har kansliet stängt för att motverka spridning av covid-19.  

Kansliet är stängt till och med den 28 februari 2021. Besked kommer från styrelsen under 

vecka 7 (15/2 - 21/2) om hur det blir efter den 28/2 2021.  

_________________________________________________________________ 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistas i Uppsala län att: 

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor 
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i 
en fest eller liknande socialt umgänge.  
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan 
fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte 
är medicinskt motiverad. 
 

• Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. 
 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som 
exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. 

• Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden ovan.  
Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, 
erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, 
konferenser och andra fysiska möten.  
Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa 
öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ. 

_________________________________________________________________ 

Regeringens förslag om en begränsning till max åtta personer, förväntas träda i kraft  

24 november och gälla fyra veckor framåt.  

Beskedet som meddelades idag ska ses som ett komplement till de lokala skärpta allmänna 

råden.____________________________________________________________ 
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Tryckeriet har öppet på begränsade tider, och är för närvarande bemannat tisdagar och 

torsdagar under eftermiddagar i första hand. Kontakta Jocke Gunnarsson om du vill ha 

tryckning eller boka in ett utskick via e-post. Hans kontaktuppgifter är:  

E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se  

Telefon: 018 - 56 09 14.  

Kuvertering och manuell adressering av större utskick (fler än 100 brev) utförs av 

föreningarna själva.  

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör man avstå från evenemang som samlar 

många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus.  

Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) och 

konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och mikrofon/högtalare) 

samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver hörselslinga mikrofon/högtalare) 

är numer bokningsbara.  

Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är från och med den 24/11 att mötet 

genomförs med maximalt åtta personer, samt att det genomförs med ansvar för att hålla 

avstånd, två meter, och att ingen trängsel uppstår.  

Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som finns intill 

toaletterna på kansliet.  

Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen som använts i 

konferenslokalerna mellan varje möte.  

Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i konferensrum 

Tvåan. Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.  

Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna.  

Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar på mötet om 

vilka regler som gäller.  

Bokar konferensrum gör du genom att kontakta:  

Linda Sundblom Eriksson 

E-post: linda.sundblom@c.hso.se 

Telefon: 018-56 09 22 

 

 

 

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
mailto:linda.sundblom@c.hso.se
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Vi ser alla fram emot den dag då vi kan lämna Coronasmittan bakom oss.  

Men tills dess gäller:  

Hänsyn  

Omtanke  

Samarbete  

Skydda varandra  

Tålamod  

 

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer.  

Läs mer på krisinformation.se eller ring 113 13.  

 

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/


6 

 

Håll ut! 

Ibland behöver man belönas. Tro det, allt ni ställer in i Coronatider lönar sig.  

Viruset lurar bakom hörnet.  

 

Min historia: mitt hemmavarande barn och jag följer alla rekommendationer 

och jag har assistent på heltid.  

 

En eftermiddag säger mitt barn: jag har tappat lukt och smaksinnet, och har ont 

i huvudet. Nu kommer nästa fas. Covidtestet visade positivt, dvs vi lever i 

Coronasmittat hem.  

 

Vad gör vi nu? Hur isolerar man någon i en tvåa med en assistent? 

Mitt barn låste in sig på sitt rum och vi lämnade mat på papperstallrikar och 

annat utanför dörren. Mina assistenter gick runt med munskydd, 

plasthandskar, visir och förkläden.  

Handsprit i varje hörn. Trots en två veckor lång, jobbig karantänperiod har jag 

och mina assistenter hållit oss friska och mitt barn börjar återfå smaken.  

Tiden har varit jobbig, men vi fick vår första belöning.  

 

Jag och mitt barn, och assistenterna klarade det: jag testade negativt, och inga 

assistenter har blivit sjuka. Nu börjar rehabperioden.  

Hoppas min historia ger ökat tålamod att fortsätta kämpa! 

 

//Maria Mignell 

Styrelseledamot i Neuro Rehab C-län. 
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Rapport från Rådet för delaktighet, 3 december 2020 

 

Dagens program innehöll två föreläsningar, en uppföljning av verksamhetsplanen för 2020 

och information från Funktionsrätt. 

1. Suicid prevention- ny strategi 2021–2030.  

Ylva Tottmar, utredare på Hälso- och sjukvårdsenheten i Regionen, började med en 

presentation om varför regionen gör en ny strategi.  

 

Hon berättade att det varje år dör ca 52 personer som bor i Uppsala län på grund av 

självmord. Bakom varje fall finns en familj och vänner som drabbas av förlusten av en älskad 

person. Studier har bevisat att det leder till ytterligare psykiskt lidande.  

Suicidhandlingar orsakas av svårt lidande och hopplöshet som i sin tur kan bero på ett brett 

spektrum av riskfaktorer: 

• Psykiatriska tillstånd t.ex. depression, bipolär sjukdom, psykossjukdomar. 

• Somatiska/kroppsliga tillstånd t ex cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. 

• Livskriser/olika omständigheter t ex dödsfall i nära relationer, mobbing, ofrivillig 

ensamhet. 

Individuella riskfaktorer kan vara beroenden till substanser som alkohol, smärtstillande eller 

liknande preparat, livslånga sjukdomar eller sjukdomar som är svåra att behandla, 

psykiatriska sjukdomar, funktionsnedsättning (tex autism), dålig följsamhet till 

vård/behandling, ärftlighet för suicid.  

Det finns också riskgrupper med hög risk, t ex hög ålder, HBTQ+, anhörig eller vän till person 

som tagit sitt liv, förlust (jobb, relation mm), socialekonomisk status, fattigdom/låg 

utbildning/arbetslöshet. 

Regionen arbetar för att minska antalet personer som försöker och ibland lyckas ta sina liv. 

Strategin kan beskrivas som en triangel med tre nivåer.  

Längst ner, bottenplattan, finns en universell prevention som ska riktas till hela befolkningen. 

Det är t ex skolbaserade program, informationskampanjer, riktlinjer för medierapportering, 

minskad alkoholkonsumtion i befolkningen, minskad tillgång till suicidmedel.    

Nästa nivå är selektiv prevention som riktas till befolkningen som behöver extra stöd.  

Det kan vara hjälp- och stödlinjer, utbildning av vårdpersonal, utbildning av ”gatekeepers”.  

Högst upp i triangelns nivåer är indikerad prevention, stöd för de personer i befolkningen 

som behöver mer hjälp. De ska få rätt behandling i rätt tid, uppföljande vårdkontakter, stärkt 

vårdkedja.  
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Under hösten har alla avdelningar jobbat med att se över vad just deras avdelning måste 

göra, för att förbättra chansen att fånga upp personer i befolkningen med suicid tankar.  

Vad de olika avdelningarna kan göra skiftar utifrån avdelningens verksamhet och vilka 

patienter/kunder som besöker avdelningen.  

2. Tillgänglighet i Region Uppsalas webbkommunikation och E-tjänster. 

Linda Skogfeldt från kommunikationsavdelningen Region Uppsala arbetar med att göra 

webbplatser tillgängliga sedan två år.  

 

Hon var mycket tydlig med att kommunikationsavdelningen jobbar utifrån den nya lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service som infördes 23 september 2020.  

För en vecka sedan hade Region Uppsala blivit granskade av DIG som är en tillsynsenhet för 

all digital offentlig service. Granskningen visade på flera brister och nu pågår ett intensivt 

arbete med att åtgärda dessa.  Det ska vara klart senast 27 januari. 

En av deltagarna frågade om de låtit personer med funktionsnedsättningar prova och föreslå 

förändringar till webbplatserna. Svaret var att de inte har haft något samarbete med 

brukarna. Pengar, tid och personalresurser finns inte för att arbeta på sådant sätt.  

Vi var många som blev upprörde av svaret.  

Det viktiga var att Region Uppsala följer lagen och utvecklar webbplatserna efter lagar och 

regler som DIG följer vid sina översyner, förklarade Linda Skogfeldt.  

 Vi framförde då från Funktionsrätt att från januari 2021 finns ett partnerskap mellan Region 

Uppsala och Funktionsrätt Uppsala Län.  

Andreas Melin, UX-strateg på Inera, ett SKR-ägt företag som arbetar med digitalisering inom 

kommuner och regioner, berättade därefter om hur de jobbat med 1177.se.   

De verkade ha bättre rutiner för kvalitetsarbete.  

1177 består av många olika delar, t ex information, telefontjänst, e-tjänst.  

En av frågorna Andreas fick var om att många personer med funktionsnedsättningar har 

svårt att använda Bank ID. Långa sifferkombinationer kan vara ett oöverstigligt hinder för 

personer med dyskalkyli eller minnesproblem.  

 

Han svarade att tyvärr kunde inte Inera eller de enskilda regionerna ändra på något i den 

funktionen. Andreas rekommenderade att vi kontaktar Bank ID och påtalar problematiken. 

Endast de kan ändra förutsättningarna i hur Bank ID fungerar.  

En annan fråga berörde den chattfunktion som funnits på regionens 1177.se tidigare.  

Här fick vi veta att det inte är något som upphandlats av Inera och att det är regionerna 

själva som tar fram en sådan funktion.  
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Verksamhetsplan för Rådet för delaktighet 2021. 

Rådet gick igenom vad vi gjort under 2020 och vad vi ska arbeta med under 2021.  

Tyvärr har mycket verksamhet inte kunnat genomföras under våren på grund av Covid-19 

pandemin. Under hösten har rådet genomfört två digitala möten.  

 

Vi informerade om den nystartade referensgruppen för Effektiv och Nära vård, som många i 

rådet har deltagit i. Där finns många beröringspunkter, även om referensgruppens arbete är 

mer långsiktigt. Rådet ska följa det arbetet under nästa år.  

Vi diskuterade också hur vi ska få in barnperspektivet i rådets arbete.  

Ombudsmannen fick i uppdrag att kontakta de ungdomsföreningar som finns i länet och 

höra om de är intresserade av att ingå i eller på annat sätt arbeta tillsammans med Rådet för 

delaktighet.  

Genomgången resulterade i ett mycket omfattande utkast till verksamhetsplan som nu ska 

bearbetas innan beslut om planen fattas vid nästa möte. 

 

//Tilda Holstius och Lena Thorén 

 

 

 
  



10 

 
 

  

Antalet smittade i covid-19 ökar nu åter över hela landet samtidigt som många av oss 

är trötta på en begränsad vardag och längtar tillbaka till våra vanliga liv.  

Det gäller inte minst unga vuxna. Därför rullar MSB, Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen nu ut en bred informationssatsning med syftet att nå primärt unga, 

men även befolkningen i stort, och motivera alla till att fortsätta ta ansvar för en 

minskad smittspridning. Satsningen kommer att synas ibland annat i sociala medier, 

teve, dags- och kvällspress. 

 

Budskapet är: Sprid inte smittan vidare.  

Om vi ska kunna återgå till det normala, behöver du och alla andra ta ansvar. 

 

Vi förstärker informationssatsningen genom att be ambassadörer, namnkunniga 

personer med många följare i sociala medier, att dela sina personliga mobilfilmer och 

klipp under #JagTarAnsvarFör.  

 

Filmer som visar roliga och saknade händelser i olika sociala sammanhang, 

händelser som var självklara för ett år sedan och som vi alla längtar tillbaka till. 

 

Vårt mål är att aktiviteten i sociala medier under #JagTarAnsvarFör ska få hela 

Sverige att dela sina personliga minnen från tiden innan covid-19 och därigenom få 

alla att ta ett personligt ansvar för att vi snabbare ska kunna återgå till ett vanligt liv. 

Exempel: #JagTarAnsvarFör att jag ska få fira min årsdag med alla mina nära och 

kära. 

Hjälp oss sprida #JagTarAnsvarFör i era organisationer och nätverk och 

uppmana era medlemmar att publicera sina minnesvärda händelser från tiden 

innan pandemin i sociala medier och gärna tagga vänner och ställa frågan till 

dem varför de tar ansvar.   

Informationssatsningen har precis startat och pågår fram till årsskiftet. 

 Stort tack för ditt stöd. 
 
 Med vänlig hälsning 
Christina Andersson 
_________________________________________ 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Kommunikationsavdelningen 
Tel växel 0771-240 240 Tel direkt 010-240 41 58 Mobil 0730 26 11 58 
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Vad händer när en forskare möter en aktivist? Hur kan utbytet mellan vetenskaplig studie och 
medveten förändringsinriktad praktik se ut? 
 
AKADEMI & AKTIVISM ÄR ett rum för samtal där olika ämnen och erfarenheter ställs i relation till 
varandra i en gränsöverskridande dialog, och där frågan lyfts om hur aktuella vetenskapliga rön 
kan göras relevanta för aktivistens vardag.  
 
Vi söker efter gemensamma nämnare och levandegör forskning genom att sammanlänka den 
med förändringsarbete och praktisk handling.  
 
Många upplever Uppsala som framförallt en universitetsstad, vilket kanske inte är så konstigt. 
Här bor mer än 40 000 studenter och universitetet har nästan 7 000 anställda.  
 
Även om detta präglar stora delar av staden finns här också så mycket mer – lyfter man på locket 
bubblar det av liv och engagemang!  
 
Uppsala är också arbetarrörelsens stad, föreningslivets stad och kulturens stad.  
Här lever flera rörelser sida vid sida. ABF i Uppsala län är ett nav för kreativitet, möten och 
samtal.  
Vi arbetar med folkbildning, där kärnan är att vi lär av varandra – vi bygger kunskap tillsammans 
med hjälp av människors erfarenheter.  
 
 
FÖR MER INFORMATION: 
pahl.sundstrom@abf.se eller christian.borjesson@abf.se 
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DEN FRÄMLINGSFIENTLIGA ARBETARKLASSEN OCH DEN TOLERANTA MEDELKLASSEN? 
 
Under seriens första samtal möter sociologen Mikael Svensson aktivisten Karin Bennemo under 
rubriken ”Den främlingsfientliga arbetarklassen och den toleranta medelklassen?”.  
 
Mikael Svensson är lektor vid Södertörns Högskola och disputerade 2019 med avhandlingen  
”Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativt särskiljande 
praktiker”.  
Karin Bennemo är medlem i Vänsterpartiet och arbetar till vardags som undersköterska.  
 
Samtalsledare är Ylva Larsdotter. 

 

Samtalet kommer att premiärvisas torsdag den 17/12 kl. 19.00 via ABF i 

Uppsala läns Facebooksida: facebook.com/abfuppsala 

 

facebook.com/abfuppsala
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Stöd till dig i riskgrupp. 
Svenska Röda Korset tillsammans med bland annat Svenska kyrkan och Uppsala lottakår 
erbjuder praktisk hjälp och samtal för att underlätta din vardag. 
 
Vi erbjuder följande hjälp: 
 
• Handla mat 
Våra frivilliga kan handla mat och förnödenheter till dig.  
Vi kan även hjälpa till att hämta upp matbeställningar hos butiker. 
 
• Apotek och post 
Vi kan hjälpa till att hämta upp beställningar och försändelser hos apotek och postombud.  
Utförs av Uppsala lottakår. 
 
• Rasta hunden 
När du har svårt att ta dig ut på promenader kan vi hjälpa till. 
 
• Samtal 
Vi erbjuder och förmedlar kontakter till dig som vill ha någon att prata med. 
 
• Laga saker hemma 
Vi kan hjälpa dig med småsaker som behöver rättas till i ditt hem.  
 
• Stöd i sorg 
Vi kan stötta dig som närstående till någon som är sjuk eller som har avlidit. 
 
Är du i behov av hjälp? 
 
Kontakta oss på telefonummer: 018-14 32 17 
eller via mailadressen: hjalpinsatser.uppsala@redcross.se 
Öppet mån-fre 9.00-16.00 
 
Tveka inte att höra av dig om du är i behov av hjälp. 
All praktisk hjälp och samtal är gratis och görs av frivilliga. 
 
Infomationsblad PDF 
 
Källa: https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-coronakrisen/behover-
du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip 

 
 

mailto:hjalpinsatser.uppsala@redcross.se
https://kommun.redcross.se/Dokument/Uppsala/Poster_A3_1104.pdf
https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-coronakrisen/behover-du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip
https://kommun.redcross.se/uppsala/ge-och-fa-hjalp-under-coronakrisen/behover-du-hjalp/stod-till-riskgrupper/?mode=tip
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Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala, Tel 018-490 23 23 

E-post: ekolnsnas.se 

webben: www.ekolnsnas.se 

CORONA ANPASSADE DIGITALA ÅRSMÖTEN PÅ EKOLNSNÄS FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR 

Priserna är baserade på max 8 personer som finns fysiskt på plats enligt  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

BAS 

• I vårt BAS-erbjudande ingår uppkoppling via zoom 

• Manual till zoom 

• Skyddsutrustning (visir, munskydd och handsprit) 

• 3 timmars hyra 

Pris: 500 kr 

PLUS 

• I vårt PLUS-erbjudande ingår uppkoppling via zoom 

• Manual till zoom 

• Telefon/teknisk support 

• TV (storbildsskärm) 

• Skyddsutrustning (visir, munskydd och handsprit) 

• 3 timmars hyra 

Pris: 1000 kr 

 

PREMIUM 

• I vårt PREMIUM-erbjudande ingår uppkoppling via zoom 

• Manual till zoom 

• Telefon/teknisk support 

• TV (storbildsskärm) 

• Skyddsutrustning (visir, munskydd och handsprit) 

• Personal som hjälper till på plats (3 tim) 

• 3 timmars hyra 

Pris: 2000 kr 

 

                

www.ekolnsnas.se
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Till medlemsförbund och länsorganisationer 
  

Inbjudan till seminarium 12 januari om Socialtjänstutredningens förslag 
  
Socialtjänstutredningen har avslutat sitt arbete och lämnat sitt slutbetänkande Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) som nu är ute på remiss till den  
1 februari 2021.  
 
Funktionsrätt Sverige kommer att lämna remissyttrande och anordnar i samarbete 
med Svensk Socialpolitisk Förening ett seminarium för att fördjupa kunskapen om 
utredningens förslag. 
  
Medverkande 
Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse 
Josefine Johansson, ordförande, Svensk Socialpolitisk Förening 
Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, 
utredningssekreterare 
Gun-Britt Trydegård, forskare äldreomsorg 
Christina Söderberg, BRÅ, Fil Lic i Socialt arbete, Barn och unga 
Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, moderator 
  
Tid: Tisdag 12 januari 2021 kl 13.00-15.00 
 
Seminariet är öppet för medlemmar i Svensk Socialpolitisk Förening och medlemmar 
i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. 
 
Anmälan sker på https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-
socialtjanstutredningen/ 

 

Remissmöte Socialtjänstutredningen - 

Funktionsrätt Sverige 

Utredning U 2017:07 referensgrupp ”Bättre möjligheter 

för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de 

kunskapskrav som minst ska nås” 
 

  

Zoom-länk skickas ut till anmälda inför seminariet. 
  

Varmt välkommen! 

 i samarbete med  

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-socialtjanstutredningen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-socialtjanstutredningen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-socialtjanstutredningen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-socialtjanstutredningen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-socialtjanstutredningen/
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                         TÄNKVÄRT 
 

"Julen är för barn. 
Men det är för vuxna också. 
Även om det är en huvudvärk, en syssla och mardröm, 
det är även en tid av nödvändig avfrostning av kalla och 
uppbundna hjärtan." 
 
//Lenora Mattingly Weber (1895 - 1971), amerikansk författare. 
 

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

Ta hand om varandra! 

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2021!  

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

